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Közmeghallgatás Szerencsen és Ondon
A helyi önkor-

mányzat 2011-ben 
végzett munká-
járól tájékozód-
tak december 15–
16-án Szerencs és 
Ond lakói. A tele-
pülésrész óvodá-
jában, majd más-
nap a Rákóczi-vár-
ban megtartott fó-
rumokon számos, 
a város életét érintő kérdésre választ kaptak az érdeklődők. 

(Írásunk a 4–5. oldalon)

Év végi kormányzati segítség
Közel 130 millió forintos, rendkívüli kormányzati támo-

gatás érkezett Szerencs város önkormányzatának számlájá-
ra az elmúlt esztendő utolsó napjaiban. A folyószámlahitelek 
visszafizetésére fordítható 110 millió forint mellett további 1,5 
millió érkezett szociális tűzifa vásárlásához kapcsolódó ki-
egészítő támogatásként, illetve 17, 4 millió forintot önhiki-
támogatásként kapott Szerencs. 

(Írásunk a 4. oldalon)

A termálvízkutatás lehetőségei 
A szerencsi termálvízkutatás lehetőségeiről hallhattak elő-

adást az érdeklődők december 13-án a polgármesteri hivatal-
ban. Az eseményen Szűcs Péter, a Miskolci Egyetem Hidrogeo-
lógiai-mérnökgeológiai Intézeti Tanszékének vezetője, valamint 
Fejes Zoltán, hidrogeológus mérnökhallgató tartott tájékoztatót. 

(Írásunk a 4. oldalon)

Sikeres helyi úszótehetségek
Ötödik alkalommal rendezte meg Karácsony Kupa elneve-

zésű, amatőr versenyzőknek kiírt megyei úszóversenyét Sze-
rencs város sportegyesületének úszószakosztálya. A de cember 
17-ei eseményen a városi tanuszodában tíz egyesület 179 ver-
senyzője mérte össze a tudását. 

(Írásunk a 15. oldalon)

KÖSZÖNET A SZErENcSi 
VÁLLALKOZÓKNAK!

A településen tevékenyke-
dő vállalkozások képviselőit 
hívta találkozóra január 5-én 
Szerencs Város Önkormány-
zata. A Rákóczi-vár színház-
termében megrendezett ese-
ményen a Bocskai István 
Gimnázium diákjainak, va-
lamint a Taktaharkányi Ma-
zsorett és Formációs Tánc-
együttes műsorát tekinthet-
ték meg a vendégek, majd 
Koncz Ferenc (fotónkon) üd-
vözölte a résztvevőket. 

Szerencs polgármestere be-
szédében kiemelte, hogy ha-
zánk gazdasági történéseit 
leginkább a vállalkozói réteg 
érti és érzi meg napjainkban. 
koncz Ferenc szerint kis orszá-
gunk kiutat keres, miközben 
váratlan megoldásokat produ-
kál annak érdekében, hogy ha-
zánk életben maradjon, képes 
legyen a fejlődésre. – A szokat-
lan lépések váratlan reakció-
kat is kiváltanak itthon és vi-
lágszerte, és bizonyos, hogy ez 
egy olyan út, amely Magyaror-
szág minden gazdasági szerep-
lőjétől áldozatot kíván – fogal-
mazott a városvezető. – Mind-
ez eddig nem volt jellemző Ma-
gyarországon, hiszen a nehéz-
ségek következményeit csupán 
a kisvállalkozások viselték. Biz-

tos vagyok abban, hogy a mi 
országunk, amely többször ki-
lábalt a nehéz helyzetekből, ez-
úttal is úrrá tud lenni a gondo-
kon – emelte ki koncz Ferenc, 
aki hozzátette: egy esztendő 
elteltével ismét csak köszöne-
tet tudok mondani a helyben 

működő vállalkozóknak azért 
a példamutató adózási morá-
lért, amellyel a segítségünk-
re voltak abban, hogy a város 
életben tudjon maradni.

koncz Ferenc szerint az el-
múlt évben komoly áldozatot 
kellett vállalniuk a város alkal-

mazottainak is, a takarékosság 
több mint 100 millió forintot je-
lentett 2011-ben, amely szintén 
hozzájárult ahhoz, hogy Sze-
rencs nagyobb megszorítá-
sok nélkül túlélte ezt az esz-
tendőt. – Nagy szükség volt a 
kormányzati támogatásokra 
is, amelyek mintegy 350 mil-
lió forint plusz forrást jelentet-
tek a településünknek – emel-
te ki a polgármester. 

koncz Ferenc az újévköszön-
tőn megjelentekhez fordulva 
ígéretet tett arra, hogy az önkor-
mányzat továbbra is követi a ta-
karékoskodás útját, és számít a 
vállalkozók támogatására. hoz-
zátette, hogy az új évben meg-
kezdődnek az elnyert pályáza-
tok kivitelezései is. Megemlítet-
te többek között az árvízvédel-
mi programot és a csapadékvíz-
elvezetés projektjét, amelyeknél 
reményei szerint szerencsi cé-
gek dolgoznak majd.

Szerencs polgármestere ösz-
szegzésében követendőnek ne-
vezte azt a kapcsolatot, amit a 
Nestlé Hungária Kft. helyi gyá-
rának vezetősége az elmúlt idő-
szakban kialakított a várossal. 
koncz Ferenc szerint ez kivá-
ló példája annak, hogyan tud 
együttműködni egy világcég 
egy kisvárossal és a helyi vál-
lalkozókkal. 

M. Z.

MEGALAKULTAK AZ ÁLLAMI TŰZOLTÓSÁGOK
Az új ka-

taszt rófa vé-
del  mi törvény 
ér tel mében 
2012. január 
1-jén az eddi-
gi hivatásos 
önkormány-
zati egységek állami tűzoltó-
ságokká alakultak. Ez alka-
lomból tartottak január 3-án 
ünnepélyes állománygyűlést 
Szerencsen, ahol Lipták Atti-
la (fotónkon) tűzoltó ezredes, 
a Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság vezetője hivatalo-
san is átvette az eddig önkor-
mányzati fenntartásban mű-
ködő parancsnokságot.

A felsorakozott állomány 
előtt Lipták Attila arról szólt, 
hogy a 2012. január 1-jén ha-
tályba lépő Magyarország 
alaptörvénye értelmében egy-
séges szemléletű és szervezet-
rendszerű, hivatásos kataszt-
rófavédelmi szervezet jött lét-
re. Az ezredes szerint az átala-
kulásnak köszönhetően a jövő-
ben nagyobb rálátásuk lesz az 

eddigi önkormányzati és léte-
sítményi tűzoltóságokra, illet-
ve az önkéntes egyesületek-
re. Elhangzott továbbá, hogy a  
B.-A.-Z. Megyei Katasztrófavé-
delmi igazgatóság négy kiren-
deltséggel végzi feladatát, ame-
lyek alá tartoznak majd a hiva-
tásos tűzoltóságok, katasztrófa-
védelmi őrsök és irodák. 

Lipták Attila bejelentette, 
hogy Bakondi György főigaz-
gató január 1-jei hatállyal a Sze-
rencsi Hivatásos Tűzoltóság 
parancsnokává nevezte ki Dócs 
Róbert alezredest, akit megbí-
zott a tiszaújvárosi katasztrófa-
védelmi kirendeltség előkészí-
tésével is. Az ünnepi esemény 
végén Lipták Attila a szeren-
csi tűzoltóság zászlajára felkö-
tötte a megyei igazgatóság, „A 
katasztrófavédelem nemzeti 
ügy” feliratú szalagját. 

– Azért nagyon fontos ez a 
változás, mert több olyan ese-
mény történt az elmúlt évek-
ben – lásd a 2010-es árvizet, il-
letve a vörösiszap-katasztró-
fát –, amelyeknél bebizonyo-
sodott, hogy a korábbi rend-
szer ugyan működik, de szük-

ség van bizonyos változások-
ra – hangsúlyozta a Szerencsi 
Hírek kérdésére Lipták Attila.  
– Azt gondolom, hogy a ko-
rábbinál hatékonyabban, egy-
szerűbben, ügyfélbarát módon 
fog működni a hazai kataszt-
rófavédelem, és ami a legfonto-
sabb, sokkal gazdaságosabban 
végzi majd tevékenységét az új 
szervezet – tette hozzá. 

Mint megtudtuk, az átala-
kulás hatósági és szakhatósá-
gi jogkörbővülés is. A megyei 

igazgatóság olyan iparbizton-
sági ellenőrző rendszert hoz 
létre, amely képes lesz beazo-
nosítani és kezelni azokat a ve-
szélyes létesítményeket, ame-
lyek eddig nem feltétlenül ke-
rültek a látókörükbe. Lipták 
Attila többek között említet-
te, hogy a jövőben a kataszt-
rófavédelem vizsgálja a köz-
úton történő veszélyesanyag- 
fuvarozás mellett a vízi, a lé-
gi és a vasúti veszélyesanyag-
szállítást is.

A megyei igazgató hangsú-
lyozta, hogy január 1-jétől álla-
mi tulajdonba kerültek a tűzol-
tóságok, amelyek március 31-
éig változatlan tartalommal, 
személyi állománnyal végzik 
feladatukat. A Szerencsi Hi-
vatásos Tűzoltóság a Miskol-
ci Katasztrófavédelmi Kiren-
deltséghez tartozik. Az átme-
neti időszak alatt készülnek fel 
a teljes szervezeti átalakulásra, 
hiszen április 1-jétől új szemé-
lyi és technikai állománytáb-
la szerint, az új struktúrának 
megfelelően végzik majd mun-
kájukat. Lipták Attila úgy vé-
li, számítani lehet személyi és 
technikai bővítésekre, ám sen-
kinek sem kell attól tartania, 
hogy nem lesz munkája a jö-
vőben. Elképzelhető, hogy né-
hány tisztnek helyőrséget kell 
váltania, azonban a vonulós 
tűzoltókat nem érinti a váltás. 
Ugyancsak a tervek között sze-
repel a megyében nyolc tűzol-
tó őrs létrehozása azzal a céllal, 
hogy minden településre a le-
hető legrövidebb időn belül el-
jusson a segítség.

M. Z.

A felsorakozott szerencsi állomány. 

Minden, Szerencsen működő vállalkozás meghívást kapott a programra.
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Hírét vittük...

Dél-Zemplén gyöngysZeme  
a SzerencSi Fürdő

Nem lehet azt mondani, 
hogy fürdő-nagyhatalom len-
nénk, termálvizekben bővel-
kednénk, már ami Dél-Zemp-
lént illeti – kivétel a Szeren-
csi Fürdő, amiről mindenkép-
pen elmondható, hogy a térség 
gyöngyszeme, legalábbis így 
népszerűsítette néhány tehet-
séges bekecsi gyerek a „Kár-
pát-medencei hungarikumok, 
nemzeti kincsek” című verse-
nyen. Miért esett a választás ép-
pen erre, amikor tobzódhatunk 
a helyi hungarikumokban: bor, 
szőlő, édesség?

Kevés olyan nemzeti és helyi 
érték van, amely eredeti funk-
ciójának megfelelően működik 
ma is több mint száz évre visz-
szatekintve az időben. A Sze-
rencsi Fürdő ilyen. Márai Sán-
dor írja: „Amikor csak teheted, … 
menj el a hővizű közfürdők vala-
melyikébe, hetenként kétszer-há-
romszor… A fürdőzés nagyon ré-
gi emberi szokás, s nemcsak a testet 
edzi és üdíti, hanem a lelket is. Fü-
rödj lassan, tested törvényei szerint, 
megfontoltan és ráérően. A gyógy-
vizek átjárják tested és élénkítik lel-
ked, megnyugtatják munkától és 
világtól elkínzott idegeid. A gyógy-
fürdők afféle nedves kolostorok, ahol 
zavartalanul átadhatod tested és lel-
ked a józan és méltányos pihenés-
nek. A kénes, vasas vizek a bőr pó-
rusain át hatnak a belső szervekre 
és idegrendszerünkre; a fürdő légkö-
re, a fátyolos-párás környezet meg-
szabadít a külső világ olcsó képze-
teitől. Fürödj tehát rendszeresen és 
módszerrel, mint a rómaiak… Fü-

rödj nyugodt lelkiismerettel. Fü-
rödj módszeresen, váltogasd a for-
ró és langyos, majd hideg medencé-
ket és tusokat, add át tested és lelked 
a meleg víz, a langyos csend nyu-
galmának, gondolkozzál, tanulj ví-
zi türelmet, pihenj… S a forró léggel 
hevített kamrában ne maradj soha 
két-három percnél tovább… S tud-
jad, hogy halandó vagy, de addig is 
tartozol testednek valamivel. Példá-
ul a gyógyfürdővel, hetenként két-
szer; legföljebb háromszor”. 

És ki mindenki élt ezzel a le-
hetőséggel?

A Szent János-rendű keresz-
tes lovagok, akik felfedezték a 
forrás jótékony hatásait, ezt ki-
használva ezzel gyógyítottak 
ispotályukban. Rákóczi Zsig-
mond is azért választotta lak-
helyül Szerencset, hogy gyak-
ran igénybe vegye a gyógy-
vizet a köszvénye kezelésére.  
II. Rákóczi Ferenc ugyanilyen 
gondok miatt látogatta meg a 
Szerencsi Fürdő kén-, jód- és 
vastartalmú vizét.

A ’60-as évek elején rendsze-
resen jártam a munkácsi nagy-
mamámmal Golopról a szeren-
csi kádfürdőbe. Akkortájt az 
nagy élmény volt, tudom, most 
nevetségesen hangzik, még ak-
kor is, ha a nagymamám ötper-
cenként kiáltott át a szomszéd 
helyiségből, hogy nem fullad-
tam-e bele. Aztán, amikor egy-
re több család engedhette meg 
magának, hogy fürdőszobát 
építsen, kiment a divatból a 
közfürdő. Bezárt, szép csende-
sen pusztulni kezdett. Úgy né-

zett ki, hogy már az enyészeté 
lesz, aztán egyszer csak újra él-
ni kezdett. 

2007-ben átadták az új Közsé-
gi Fürdőt. Maradéktalanul sike-
rült visszaállítani a felújítás so-
rán a századelő stílusát, han-
gulatát. A szecessziót mintáz-
za, de az eklektikán túl a leg-
modernebb építészeti eleme-
ket is sikerült belecsempészni. 
Salamin Ferenc kapta azt a fel-
adatot, hogy megtervezze és új-
jáépítse a létesítményt. Az épí-
tésznek kötődni kell a tájhoz, a 
történelmi emlékekhez, ezek az 
alapvető kritériumok – mondja 
a tervező. A fürdő nemcsak be-
lülről gyönyörű, hanem kívül-
ről is illeszkedik a kisváros kör-
nyezetébe. Méltán tartják a he-
lyi örökség részének.

A lakiteleki döntőn – ahol a 
Kárpát-medencéből sok ember 
összegyűlt – a gyerekek meg-
érdemelten arattak nagy sikert 
ezen bemutatóval és a zsűri kü-
lön elismerésében is részesítette 
a bekecsi általános iskola diákjait.

F. Sárossy Erzsébet 
felkészítő tanár

labDarúgó- 
emléktOrna

A Szerencsi Hivatásos Ön-
kormányzati Tűzoltóság hete-
dik alkalommal rendezte meg 
néhai kollégájuk tiszteletére a 
Bodnár Ferenc Kispályás Lab-
darúgó Emléktornát. 

A Kulcsár Anita Sportcsar-
nokban megtartott esemény 
ez alkalommal is látványos, 
izgalmas mérkőzéseket hozott 
a résztvevő csapatok számára.

A nevező tíz együttes kö-
zött Sátoraljaújhely és Szerencs, 
Encs, Miskolc, Tiszaújváros, 
Szendrő, a Szerencsi Rendőr-
kapitányság és a Borsod-Abaúj-

Zemplén Megyei Katasztrófavé-
delmi Igazgatóság képviseltette 
magát. A legjobbnak járó kupát 
végül az encsiek érdemelték ki, 
a szerencsi  és miskolci tűzoltók 
„A” csoportja előtt. A nap gólki-
rálya a szerencsi Buri Attila lett, 
aki összesen tíz alkalommal 
vette be az ellenfelek kapuját. 

A jótékonysági futballtorna 
bevételét a szervezők ez alka-
lommal is elhuny kollégájuk 
családjának ajánlották fel, ami-
hez Koncz Ferenc polgármester 
idén is ötvenezer forinttal járult 
hozzá.

M. Z.

értéket köZVetÍtenek a nemZeDékek sZÁmÁra
A Szerencsi Általános Mű-

velődési Központ 2010 júliu-
sában indította útjára „A sze-
rencsi és a kistérségi mozgó-
könyvtári hálózat szerepének 
erősítése, a minőségi szolgál-
tatás elérése az élethosszig 
tartó tanulás érdekében”  cí-
mű projektet, melynek teljesí-
téséről december 19-én tartot-
tak beszámolót a Rákóczi-vár 
lovagtermében.

Az Új Magyarország Fejlesz-
tési Terv Társadalmi Megúju-
lás Operatív Program támoga-
tásával megvalósított TÁMOP 
3.2.4–08/1–2009–0043 jelű pro-
jekt zárórendezvényén Egeli 
Zsolt megjegyezte: napjaink-
ban egyre kevesebb pénz jut 
Magyarországon a kultúrára 
és az élethosszig tartó tanulás-
ra, az ehhez hasonló pályáza-
tok nélkül nem volna módja az 

önkormányzatoknak e felada-
tok finanszírozására. Az alpol-
gármester hangsúlyozta, hogy 
a mai világban hamar elévül a 
megszerzett tudás, ezért fon-
tos az ismeretek karbantartá-
sa, többek között ebben nyúj-
tott segítséget a lezárult projekt 
a kistérség elkötelezett könyv-
tárosainak.

A pályázat elemeit Uray At-
tiláné projektmenedzser ismer-
tette, kiemelve, hogy az elnyert 
25,4 millió forintos támogatási 
összeget az Európai Unió biz-
tosította az Európai Regioná-
lis Fejlesztési Alap társfinan-
szírozásával. A projekt díj-
mentes segédkönyvtáros-kép-
zést, kismamáknak és nyugdí-
jasoknak szóló internettanfo-
lyamot, könyvtárosoknak szó-
ló „internethasználat könyv-
tári közegben” képzést, vala-
mint egy TextLib tanfolyamot 

foglalt magába, mely egy integ-
rált könyvtárhasználati rend-
szer kialakítását tette lehetővé 
a kistérségben. Továbbá olva-
sás- és szolgáltatásnépszerűsí-
tő rendezvények: író-olvasó ta-
lálkozók, szavalóverseny, gyer-
mekkönyvtári napok, vetélke-
dők, meseíró pályázat, kiállítás, 
közönségtalálkozók, játszóház, 

valamint  interaktív többnyel-
vű honlap létesítése és új gyer-
mekfoglalkoztató kialakítása 
szolgálták a projekt célkitűzé-
seinek a megvalósítását. 

A rendezvény zárásaként 
Ináncsi Tünde jegyző köszö-
netét fejezte ki a projektveze-
tőnek, és fontosnak nevezte azt 
a célkitűzést, hogy a könyvtá-
rak megmaradjanak és értéket 
közvetítsenek a nemzedékek 
számára.

A projektmenedzsment tag-
jai voltak: Uray Attiláné pro-
jektmenedzser, Tamás Gyu-
láné projektasszisztens, He-
gedűsné Makó Valéria pénz-
ügyi munkatárs, Gergely Lász-
ló könyvtári munkatárs, vala-
mint a projekt magvalósításá-
ban részt vettek Kazsik Mari-
anna és Meczóné Reviczky Be-
áta könyvtári munkatársak.

H. R.

ÜléseZtek  
a kiStérSég jegyzői
A tavalyi esztendő utolsó 

tanácskozását tartotta decem-
ber 19-én a Szerencsi Többcé-
lú Kistérségi Társulás jegyzői 
kollégiuma a szerencsi polgár-
mesteri hivatalban. Az esemé-
nyen megjelentek a 2012. évi 
aktuális feladatokat vitatták 
meg az önkormányzati és ál-
lamigazgatási rendszerben 
történő változások tükrében. 

A kistérség településeiről ér-
kezett jegyzőket Ináncsi Tün-
de köszöntötte, majd tájékoz-
tatójában szólt a járások tervé-
ről, a jegyzők kinevezésének 
rendjéről, és az idei évtől érvé-
nyes jogszabályi változásokról, 
mint például az üvegzseb-, il-
letve közbeszerzési törvényről, 
és a helyi adókról, valamint a 
nemdohányzók védelméről 
szóló új rendeletről is. Hajdú 

Zsuzsanna, a társulás mun-
kaszervezet-vezetője arra hív-
ta fel a figyelmet, hogy módo-
sult a szociális törvény, amely 
változás az ellátási szerződése-
ket is érinti. Elhangzott, hogy 
a támogatói szolgálat újabb há-
rom évre kapott működési for-
rást a 2011-eshez hasonló ösz-
szegben. A házi segítségnyúj-
tásban egyre több az ellátott, 
az alkalmazottak számát pe-
dig ennek megfelelően, a tény-
leges igényekhez kell igazíta-
ni. Problémaként vetődött fel, 
hogy nem minden település 
fizeti a társulási tagdíjat az ön-
kormányzatok nehéz anyagi 
helyzete miatt. A program zá-
rásaként Ináncsi Tünde jegyző 
köszönetét fejezte ki a megje-
lenteknek az elmúlt nehéz idő-
szakban végzett munkájukért. 

H. R.

Felsorakoztak a résztvevő csapatok.

behajtani tilOs?
Mint arról korábban beszá-

moltunk, a közelmúltban elké-
szült a 37-es számú főútvonal 
Szerencs-patakon átívelő új 
hídja. A városon átvezető sza-
kasz rekonstrukciója szem-
mel láthatóan a végéhez köze-
ledik, reményeink szerint idén 
tavasszal már az utolsó simítá-
sokat is elvégzi a kivitelező. 

Ehhez kapcsolódik, hogy a 
közelmúltban – talán az emlí-
tett beruházás részeként – Be-
hajtani tilos! tábla került a fő-
út és a Magyar utca alsó sza-
kaszának sarkára. A jelzés sze-
rint ebből az irányból nem lehet 
a vasútállomás felé közlekedni, 
az utca másik végén azonban 
nincs kihelyezve az egyirányú 

út jelzés. A jelenlegi helyzet 
nem csak az itt élőket háborí-
totta fel a közelmúltban, de sok 
helyi autós lepődött meg, ami-
kor véletlenül a Behajtani tilos! 
tábla mellett fordult be a Ma-
gyar utcába.

jótékOnykODOtt  
a jObbik

Ételt, jó minőségű használt 
ruhát és játékokat adományo-
zott a rászorulóknak a Jobbik 
Magyarországért Mozgalom 
szerencsi szervezete december 
23-án a választókerületi irodá-
jában. Az ünnepi nyitva tartás 
keretében megrendezett kari-
tatív eseményen babgulyással 
és forró teával várták az érdek-
lődőket. A hideg és az ünnepi 
előkészületek ellenére fiatalok 
és idősek, családos és nagycsa-

ládos emberek egyaránt részt 
vettek a rendezvényen. Renge-
teg ruhanemű, valamint a gye-
rekek örömére sok játék talált 
gazdára a jótékonysági akció ke-
retében, melyeket a Jobbik kör-
nyékbeli alapszervezeteinek 
tagjai gyűjtöttek össze. A nagy 
érdeklődésre való tekintettel a 
későbbiekben több hasonló ak-
ciót kíván szervezni a párt sze-
rencsi szervezete – tájékoztatta 
lapunkat Horváth Ádám.

téli gUmiabrOnCs  
a MentőaUtÓra

Az elmúlt év decemberé-
ben Koncz Ferenc polgármes-
ter négy darab téli gumiabron-
csot adományozott a Szerencsi 
Mentőállomásnak.

Lapunk értesülései szerint 
a Szerencsen szolgálatot tel-
jesítő esetkocsin úgynevezett 
négyévszakos kerekek voltak, 
amelyek a szakemberek véle-
ménye szerint alkalmatlanok a 
téli közlekedésre, különösen an-
nak figyelembe vételével, hogy a 
sürgősségi mentést szolgáló jár-
mű átlagosan 300-400 kilométert 
teljesít naponta. Mint megtud-
tuk, a központi beszerzésből be-
ígért új gumi nem érkezett meg a 
hideg évszak beköszöntével, így 
ezúttal Szerencs polgármestere 
sietett a mentők segítségére.

Koncz Ferenc 2010 októberé-
től nem veszi fel polgármeste-
ri illetményét, amelynek terhé-
re 2011 decemberében 110 ezer 
forintért vásárolt téli közleke-
désre alkalmas gumiköpenye-
ket az esetkocsira. A Szerencsi 
Mentőállomás dolgozói ezúton 
mondanak köszönetet a támo-
gatásért.
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A SZALAG, AMELY ELVÁLASZT  
A GYERMEKKORTÓL

A Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Önkormányzat Sze-
rencsi Szakképző Iskola és 
Kollégium végzős diákjai 
december 16-án tartották ha-
gyományos szalagtűző ün-
nepségüket a Kulcsár Anita 
Sportcsarnokban.

Az ünnepi műsort Takács 
Cintia éneke nyitotta meg, 
majd néhány szavalat után 
a végzősök nevében Kurucz 
Bálint 12.b osztályos tanu-
ló mondott beszédet, amely-
ben felidézte az eltöltött isko-
laévek szépségeit, nehézsé-
geit. Az eseményen az intéz-
mény nyolc osztálya, össze-
sen 153 tanuló ruhájára tűz-
ték fel a végzettséget szim-
bolizáló szalagot, amely után 

Kovács Julianna igazgató mél-
tatta az elmúlt éveket. Elhang-

zott, hogy a szalagavató hagyo-
mány, élmény és emlék is egy-

ben. Hagyomány az iskolának, 
élmény minden jelenlévő szá-
mára, amely majd az idő múlá-
sával emlékké válik. Az intéz-
mény legidősebb diákjait arra 
is figyelmeztette, hogy nem az 
érettségi, vagy a szakmai vizs-
ga által válnak felnőtté, inkább 
a másik emberrel szemben ta-
núsított bánásmód, az iskola-
évek alatt megszerzett tudás 
teszi őket igazán éretté. Kovács 
Julianna hangsúlyozta, hogy a 
most feltűzött szalag elválaszt 
a gyermekkortól, de összeköt 
a közösséggel, amelyet meg-
ismertek az elmúlt évek alatt. 
Az igazgató útravalóként több-
ször idézte Márai Sándor sza-
vait: „utunk értelme nem a cél, 
hanem a vándorlás.” 

E. K.

FORDÍTOTT NAP A BOCSKAIBAN
A Bocskai Nap különleges alkalom a szerencsi középiskola 

életében. Ilyenkor néhány órára jelképesen a tanulók veszik át 
a hatalmat, diákigazgatót választanak, majd kezdetét veszi az 
intézményben a vidám, zenés programok sorozata.

Az esemény december 20-
án kezdődött, amikor kam-
pányfilmeket és különféle tán-
cokat mutattak be a 11. évfolya-
mos osztályok, hogy elnyerjék 
a több mint ezerfős diáksereg 

szimpátiáját. A másnapi diák-
igazgató-választás során a vok-
sok összesítése után kiderült, 
hogy a tanulók a 11. B rendé-
szeti osztályt értékelték a legsi-
keresebbnek. Az oktatási intéz-

mény jelképes kulcsát, s ezzel 
az iskola irányítását a téli szü-
net előtti utolsó tanítási napon 
Kovács Anikó vette át Gál And-
rás igazgatótól. A nem min-
dennapi események sorából 
nem hiányozhatott a gimnázi-

um legfiatalabb diákjait érintő 
pecúravató sem, majd a hete-
dikes és a kilencedikes osztá-
lyok is bemutatták produkciói-
kat. Az estét hagyományos bál 
zárta a szerencsi Bocskaiban.

H. R.

VÁRjÁK  
A DIÁKOKAT

Tájékoztató bemutató órák-
ra invitálta az elmúlt év végén 
az általános iskolák nyolcadikos 
diákjait és szüleiket, valamint a 
hatosztályos képzés iránt érdek-
lődőket a szerencsi Bocskai gim-
názium. A 2011. december 12-én 
megrendezett eseményen több 
mint kettőszáz érdeklődő jelent 
meg, hogy tájékozódjon a sze-
rencsi középiskola kínálatáról.

Az intézmény aulájában Gál 
András igazgató szólt azokról 
az eredményekről, amelyek-
nek köszönhetően a szeren-
csi gimnáziumba hosszú évek 
óta többszörös a túljelentkezés. 

Mint elhangzott, az intézmény 
jól képzett, fiatal pedagógusok-
ból álló tantestülete megfelelő 
tudással vértezi fel a fiatalokat 
ahhoz, hogy sikeres érettségi 
vizsgát tegyenek és egyeteme-
ken, főiskolákon folytassák to-
vább a tanulmányaikat. Az in-
tézmény kiemelkedően jó tár-
gyi feltételeket biztosít az okta-
tó-nevelő munkához. 

A nyílt nap résztvevői a gim-
názium életét bemutató film 
megtekintése után tanórákon 
szereztek tapasztalatot az okta-
tási intézmény hétköznapjairól. 

M. Z.

24 éVES A CSALOGÁNY ÓVODA
Intézményünk 1987. decem-

ber 14-én nyitotta meg kapu-
it. Karácsonyi ajándékként 
kaptuk és úgy vigyáztunk rá, 
mint a hímes tojásra!

Szerettük, szeretjük óvodán-
kat, igyekeztünk meghitt, csa-
ládias környezetet kialakíta-
ni, hogy mindenki jól érezze itt 
magát, gyerek, szülő és mi, dol-
gozó felnőttek egyaránt. Szép, 
gazdag, dolgos múlt áll mö-
göttünk: 1987. december 14-
ére az egész óvodát kitakarítot-
tuk, alkalmassá tettük a gyere-
kek fogadására. Később játszó-
teret, fedett teraszt alakítottunk 
ki, majd fásítottunk, füvesítet-
tünk, virágosítottunk. Több-
ször is parkettáztunk, festet-
tünk, színeztünk kívül-belül, 
lambériáztunk, szőnyegeket, 
függönyöket cseréltünk. Kerí-
tést festettünk, babakonyhabú-
torokat készítettünk, ezért még 
a tévében, a Telemázli játékban 
is szerepeltünk.

Sok-sok tartós, fejlesztő já-
tékot vásároltunk az évek so-
rán. Mindezek megvalósításá-
ban mindig segítettek a szülők, 

családtagjaink. Sokszor pályáz-
tunk a Szerencsi Lurkó Alapít-
vánnyal (1995), mintegy 3 mil-
lió forintra tehető a „vagyo-
nunk”. Ebből festettük ki töb-
bek között az óvodát, így ka-
pott kívülről új színt az épület, 
ebből lambériáztunk, vásárol-
tunk fénymásolót, számítógé-
pet stb. Sokat segítettek a férjek 
is az alapítvány működésében, 
eszközök beszerzésében, készí-
tésében és adójuk 1%-ának fel-
ajánlásával. 

Mindig úgy éreztük, érez-
zük, hogy ez a második ottho-

nunk, olykor az első. Sok szép 
közös ünnepünk volt, melye-
ket általában a szülőkkel együtt 
töltöttünk (Télapó, karácsony, 
farsang, anyák napja, évzá-
ró). Rengeteget kirándultunk, 
gyakran voltunk bábszínház-
ban. Bobó és Karcsi bácsi pe-
dig rendszeresen érkezett ven-
dégségbe a gyermekeinkhez. 
Az eltelt 24 évet jól összefoglal-
ja krónikánk, melyben a kezde-
tektől napjainkig nyomon kö-
vethető óvodánk története. A 
különböző eseményeket fény-
képalbumaink is őrzik, hiszen 

Koncsol László, óvodánk örö-
kös fényképésze mindig jelen 
volt ezeken az eseményeken. 
Az intézmény folyosójának fa-
lán a tablók bizonyítják, milyen 
sok szép, okos gyerek járt ide. 
Büszkék voltunk és vagyunk, 
hogy Csalogány-óvodások va-
gyunk, van indulónk, címe-
rünk és pólónk is. 

Eszembe jutott még valami: 
iskola, óvoda. Milyen jó egy-
más mellett! Jó a szülőnek, 
gyereknek és jó nekünk, pe-
dagógusoknak is, hiszen há-
roméves kortól 14 éves korig 
nyomon követhetjük a gyere-
kek fejlődését. 

Szép volt a múlt és szép a je-
len is, hiszen együtt ünnepel-
jük óvodánk 24. születésnapját: 
szülők, gyerekek, vendégek és 
mi, az itt dolgozó felnőttek. 

Volt már múlt, van jelen és 
elérkeztünk a jövőhöz. Négy 
éve döntöttek sorsunkról és 
ezen már nem lehetett változ-
tatni. Csak annyit: a remény 
hal meg utoljára és talán nem 
fogunk nagyon belehalni a vál-
tozásba.

Krusinszki Ferencné

ELISMERéS A 
PEDAGÓGUSOKNAK

Öt nyugalmazott szerencsi 
pedagógusnak adományozott 
elismerést az elmúlt év de-
cemberében Réthelyi Miklós, 
nemzeti erőforrás miniszter.

A Pedagógus Szolgálati Em-
lékérmet 2011. december 20-án 
a Rákóczi Zsigmond Általános 
Iskola karácsonyi ünnepségén 
Koncz Ferenc polgármester ad-
ta át a ma már nyugdíjas taná-
roknak. 

Az állami kitüntetés azok-
nak a nyugállományba vonuló 
óvodai, általános iskolai, szak-
iskolai, középiskolai pedagó-

gusoknak és főiskolai, egye-
temi oktatóknak adományoz-
ható, akik legalább 25 éven ke-
resztül a gyermekek oktatása-
nevelése érdekében tevékeny-
kedtek, és kiemelkedő munkát 
végeztek. Mint megtudtuk, a 
helyi intézmények vezetői tet-
tek javaslatot a személyekre, 
majd a település polgármeste-
re terjesztette fel az ajánlást a 
minisztériumnak. Az elmúlt 
év végén Szerencsen Erdő 
Sándorné, Naszrainé Sárossi 
Eszter, Orosz Tiborné, Róth 
Gusztávné és Bakonyi Gabri-
ella részesült elismerésben.

KIS MATEMATIKUSOK
A Rákóczi Zsigmond Álta-

lános Iskola hetedik és nyol-
cadik osztályos tanulói vettek 
részt a Varga Tamás Országos 
Matematikaverseny december 
13-án megtartott helyi fordu-
lóján. Az ország minden alap-
fokú oktatási intézményében 

pontosan 14 órakor bontották 
ki a tételeket tartalmazó borí-
tékokat. A feladványok nagy 
része a logikai és matematikai 
kompetencián alapult. Mind-
két évfolyam 5-5 feladatot ol-
dott meg, melyre két óra állt a 
rendelkezésükre.

TÁjéKOZTATÓ  
a TaNKÖNYVEKRŐL

A Szerencsi Többcélú Kistér-
ségi Társulás intézményeiben 
dolgozó angol szakos peda-
gógusoknak tartott bemutatót 
december 13-án a PEARSON 
tankönyvkiadó. A Rákóczi is-
kolában megrendezett prog-
ramon a Discover English tan-
könyvcsalád interaktív anya-
gával, valamint az angol tan-
könyv elektronikus változa-

tával ismerkedtek a szakem-
berek. A kistérség oktatási in-
tézményeiből érkezett nyelvta-
nárok a bemutató révén nem-
csak az idegen nyelvi kompe-
tenciafejlesztés újabb lehetősé-
gét ismerhették meg, ugyanis 
a program akkreditált tovább-
képzésnek minősült, melyen a 
részvétel 5 kreditpontot jelen-
tett a pedagógusoknak.

Milyen sok szép, okos gyerek járt és jár ide!

A végzősök ruhájára felkerült az iskola jelképe.

Gál András igazgató tájékoztatta az érdeklődőket.

A pedagógusok is részt vettek a játékos programokban.
(Fotó: Pelbárt Ádám)
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KÖZÉRDEKŰ LAKOSSÁGI FÓRUM
A helyi önkormányzat 2011-

ben végzett munkájáról tájé-
kozódtak december 15-én 
Ond lakói. A településrész 
óvodájában Koncz Ferenc ki-
emelte a város nehéz anya-
gi helyzetét, és hogy a lakos-
ság által legtöbbet emlegetett 
probléma a munkahelyhiány. 

A polgármester reményét fe-
jezte ki, hogy a keleti régió már 
elérte gazdasági mélypontját és 
megkezdődik a felemelkedés. 
Koncz Ferenc a veszteségek kö-
zé sorolta az ondi iskola bezá-
rását, de az érintett hét gyer-
mek oktatása megoldott, be-
járásukat támogatják. Az épü-
let további sorsáról egyezteté-
sek történnek a tulajdonos re-
formátus egyházzal, akik nyi-
tottak az ondiak igényeire, akár 
közösségi házként is funkcio-
nálhat az ingatlan. Mint el-
hangzott: a református egyház-
zal a településrész óvodájának 
jövőbeni közös működtetéséről 
is tárgyalnak. A polgármester 
tájékoztatta az ondiakat, hogy 
a munkahelyteremtést tekint-
ve komoly előkészületek tör-
téntek. A tervezett szigetelő-
anyag-gyár 9,5 milliárdos pro-
jekt, melynek 40 százalékát két 
pályázatból nyerte el a beruhá-
zó cég. A banki és magántőke 
rendelkezésre áll a megvalósí-
táshoz. Koncz Ferenc ismertet-
te a megjelentekkel, hogy nem 
ért egyet a közmunkaprog-
ramban alkalmazott négyórás 
munkaidő és a napi bérfize-
tés rendszerével, és ezt jelez-
te a kormányzat felé is. Büsz-
ke rá, hogy a vár belső udva-
rát közfoglalkoztatás keretében 
burkolták le, a dolgozók kitű-
nő munkát végeztek. A kony-
hakerti növények termesztését 
szintén a közmunkásoknak kö-
szönhetik, és a város rendben 
tartásáról is ők gondoskodnak. 
Mint elhangzott, polgármeste-
ri fogadóóráin sok ondi lakos 
is megjelenik, akik soha nem 
segélyért folyamodnak, ha-
nem munkát kérnek, amit he-
lyes gondolkodásnak tart. A 
településvezető úgy véli: ide-
genforgalmi adottságainkat a 
szálláshelyek hiánya miatt nem 
tudjuk kihasználni. A várban 
kialakított 51 férőhelyes új di-
ákszálló hamarosan magasabb 
igények kiszolgálására is alkal-
mas lesz. A csapadékvíz-elve-
zető rendszer építését 2012 áp-
rilisa és novembere között foly-
tatják, a projekt árvízvédelmi 
beruházásokat is tartalmaz. 

Észrevételként fogalmazó-
dott meg, hogy az ondi teme-
tőben időnként rendbontók je-
lennek meg. A hozzászólásból 
kiderült az is, hogy az iskolába 
induló gyerekeket a Szerencs-
re tartó 7.15 órai buszról az 
egyik sofőr mindig lezavarja, 
hogy menjenek a 7.30-as járat-
tal. Felvetődött, hogy a kistér-
ségi buszt lehetne-e használni 
iskolabuszként? Danyi László 
szívfájdalmát fejezte ki az 1938-
ban létesült ondi iskola bezárá-
sa miatt, bár tudja, hét tanuló 
miatt nem lehetett tovább fenn-
tartani az intézményt. Megkér-
dezte: az óvoda egyik helyisé-
gében nem kaphattak-e vol-
na helyet az oktatásra, s hogy 
a bölcsődei ellátást nem lehet-
ne-e elindítani az óvodában. 
Felidézte, hogy amikor a ’60-
as években Szerencsre kerül-

tek a felső tagozatosok, akkor 
iskolabuszt biztosítottak nekik. 
Most is megoldást kell találni 
a gyerekek beszállítására, leg-
alább a téli időszakban. Prob-
lémát jelent, hogy bár a rava-
talozóba beszereztek egy hű-
tőt, de nem fér be az épületbe, 
továbbá urnafal építésére van 
igény a lakosság részéről. Meg-
jegyezte azt is, hogy a patak fa-
lu felőli partját megerősítették, 
de szerinte ez nem biztosítja a 
teljes árvízvédelmet. Továbbá 
a kerékpárút, a Széchenyi és a 
Hunyadi utak javítását javasol-
ja. Úgy gondolja, az orvosi ren-
delő lerobbant épületét is rend-
be kell tenni. Érdeklődött, mi 
az önkormányzat koncepciója 
a hajléktalankérdés kezelésére? 
Kérte, hogy legyen falunap a 
korábbi gyakorlatnak megfele-
lően. Egy másik felszólaló arra 
panaszkodott, hogy a Kossuth 
úti járdákat régóta nem teszik 
rendbe, még a gaz is felveri, az 
utcában nem lehet közlekedni, 
ez is oka lehet annak, hogy ke-
vesebben járnak a református 
templomba. Úgy vélte, ha el-
adjuk a földeket, elmennek in-
nen az emberek. Hiába tanul-
nak a gyerekek, ha nincs mun-
ka, ők is elmennek, így egyre 
kevesebb lesz a szakember. 
Volt, aki arra panaszkodott, 
hogy néhány ondi lakos, aki 
bár életvitelszerűen él család-
jával az ingatlanában, nem vi-
teti el a szemetet, kérte, figyel-
jenek oda erre, nehogy fertő-
zést okozzanak az ilyen ese-
tek. Más azt tette szóvá, hogy 
a Csere-tető oldaláról csapa-
dékos időben a temetőnél levő 
magas aszfaltcsík miatt nem a 
vízelvezető betonárokba, ha-
nem az úgynevezett marhajá-
róra ömlik a víz, és lent, az út-
testen túl, a földeken áll meg, 
ahol már nádas alakult ki emi-
att. Az árok pataknál levő be-
ton becsatlakozása több métert 
elvesz a mederből, a patak fö-
lött átívelő híd pedig olyan ro-
zoga, hogy biciklivel se merne 
rámenni, ezzel szemben ka-
mionok járnak rajta. Észlelték 
azt is, hogy a hegyről gyere-
kek lopják a szőlőt és a karó-
kat. Észrevételezték, hogy a Fő 
utat a Kossuth úttal összekötő 
kis köz, amely az úgynevezett 
mélyárok mellett halad, a jár-
dája mentén meg van süllyed-
ve az egyik irányba. A korlát 
is lejjebb van, ezért hideg idő-
ben, amikor csúszik, veszélyes. 
Mivel sokan itt járnak keresz-

tül, akik az óvodába viszik a 
gyerekeiket, javaslatként fogal-
mazódott meg az árok lefedé-
se, átmeneti megoldásként pe-
dig egy adag homokot kér az 
önkormányzattól a felszóla-
ló, hogy fölszórhassa a járdát, 
amikor csúszik. Az egyik idős 
férfi azt nehezményezte, hogy 
mivel egyedülálló, sokszor 2-3 
hónapig ki sem teszi a szeme-
tet, de ugyanazt a díjat kell fi-
zetnie, mint másnak, amit so-
kall, ezért kérte, figyeljenek 
oda az idős nyugdíjasok ezen 
problémájára.

A felvetésekre adott vála-
szokból kiderült, hogy az isko-
labusz ötlete már korábban is 
felmerült, akkor még nem volt 
meg a kistérségi jármű, de át-
gondolandó megoldásnak te-
kintik a jövőre nézve. A polgár-
mester úgy tudja, a ravatalozó-
nál nem átépítésre, hanem csak 
az ajtó áthelyezésére van szük-
ség a hűtő beviteléhez. Az orvo-
si rendelő épületét akkor tudják 
majd felújítani, ha lesz rá pályá-
zati forrás. Koncz Ferenc ismer-
tette, hogy a Nestlé helyi gyárá-
ban már nem szerencsi csoko-
ládét gyártanak, hanem italpo-
rokat, bár az üzem 400 ember-
nek ad megélhetést, és erősíte-
ni kell a Bonbon Kft.-t is, ahol a 
várost híressé tevő csokoládé-
gyártás megvalósul. A nehéz 

gazdasági helyzetet mutatja 
az is, hogy Szerencsen jelenleg 
mintegy 400 ingatlant hirdet-
nek bérbeadásra vagy eladásra. 
A településvezető hangsúlyoz-
ta, hogy a jelenlegi szemétszál-
lítási módszerrel nem ért egyet, 
tudja, hogy az idős emberek ke-
vés hulladékot termelnek, kere-
sik a megoldást, hogy ne kelljen 
ugyanolyan költségeket visel-
niük. Az említett tulajdon elle-
ni vétségek kivédésében sokat 
segíthet majd az átszerveződő 
polgárőrség. Keresztesi János 
rendőrkapitány a hajléktala-
nokról szóló kérdésre reagálva 
elmondta: Szerencsen nincs le-
hetőség az elhelyezésükre, be-
jelentés esetén Miskolcra szál-
lítják őket. Bobkó Géza főorvos 
tájékoztatásából kiderült: a köz-
meghallgatás idejéig 2011-ben 
Szerencsen 67, Ondon 6 csecse-
mő született, ha ez a számadat a 
háromszorosa lenne, akkor len-
ne indokolt új bölcsődei csoport 
indítása. Ráczné Váradi Éva, a 
Rákóczi Zsigmond Általános 
Iskola igazgatója megjegyez-
te: az iskolák tanulóilétszám-
határát törvény határozza meg, 
azonban a szabad iskolaválasz-
tásnak köszönhetően a szülők 
a nekik tetsző lehetőségek kö-
zül választhatnak gyermekük-
nek tanintézetet. 

H. R.
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CAFETERIA  
A DOLGOZÓKNAK

A szerencsi polgármesteri hi-
vatalban december 22-én meg-
tartott apparátusi értekezleten 
Koncz Ferenc polgármester 
arról tájékoztatta a jelenlévő-
ket, hogy még 2011-ben négy-
havi cafeteria-juttatást utal-
nak ki az önkormányzati dol-
gozóknak. A kifizetés érin-
ti a köztisztviselőket, közal-
kalmazottakat, illetve a Vá-
rosgazda Kft. és a Városüze-
meltető Kft. munkatársait is. 

Az elmúlt esztendőben a te-
lepülés nehéz anyagi helyze-
te miatt csak január és február 
hónapokban tudott béren felüli 
juttatást fizetni az önkormány-
zat, az év utolsó napjaiban 
újabb négyhavi cafeteriát kap-
hatott meg minden dolgozó. 
Szerencs Város Önkormányza-
ta a legnagyobb foglalkoztató a 
településen és környékén, jelen-
leg közel 700 főnek és családja-
iknak biztosítva megélhetést.

A TERMÁLVÍZKUTATÁS LEHETŐSÉGEI
Kiss Attila alpolgármes-

ter meghívására tartott elő-
adást december 13-án Szeren-
csen Szűcs Péter, a Miskol-
ci Egyetem Hidrogeológiai-
Mérnökgeológiai Intézeti 
Tanszékének vezetője, vala-
mint Fejes Zoltán, hidrogeo-
lógus mérnök hallgató. A pol-
gármesteri hivatalban meg-
rendezett eseményen Szerencs 
termálvízkutatásának lehető-
ségeiről hallhattak előadást a 
résztvevők.

Mint elhangzott, városunk-
ban már az 1960-as években is 
végeztek fúrásokat termálvízle-
lőhelyek felkutatására, ám ezek 
nem vezettek eredményre, hi-
szen csupán alacsony hőfokú és 
csekély vízhozamú lelőhelyeket 
találtak az akkori szakemberek. 

Fejes Zoltán a résztvevőknek 
bemutatta „Adatpótlás nagy 
mélységű geotermikus kutatás 
tervezéséhez” című diploma-
munkáját, amellyel a Tudomá-

nyos Diákköri Konferencia, Mű-
szaki Földtudományi Kar Föld-
tani szekciójában 2. helyen vég-
zett. Dolgozata elkészítésében 
konzulensként segítségére volt 
Szűcs Péter egyetemi tanár, va-
lamint Szlabóczky Pál nyugal-
mazott mérnök, geológus, aki 
korábban maga is részt vett ha-
sonló feltárásban. 

Fejes Zoltán az adatgyűjtés 
során több tényező mellett fi-
gyelembe vette Szerencs kü-
lönleges elhelyezkedését, vizs-

gálta a szivárgási tényezőket. 
Mint kiderült, találtak olyan te-
rületet, ahol 220 méter mélyen 
28 °C-os a talphőmérséklet, a ki-
folyó víz 25 °C-os volt. Szerencs 
külterületén végzett mérések-
nél pedig 360 méter mélységben 
már 39 °C-os talphőmérsékletet 
érzékeltek, amelynek kifolyó vi-
ze körülbelül 36 °C-os lehet. A 
vizsgálatokból az is kiderült, 
hogy ez utóbbi forrás bő hoza-
mú, így érdemes lenne vele ko-
molyabban foglalkozni. 

A tájékoztatón szó volt töb-
bek között arról is, hogy jövő 
tavasszal kezdődnének a mé-
rési munkálatok, amihez a 
Miskolci Egyetem tanszékve-
zetője felajánlotta segítségét, 
mivel rendelkeznek mérőau-
tóval, illetve az ehhez szük-
séges eszközökkel. Szűcs Pé-
ter azt is elmondta, hogy a fú-
rások komoly anyagi befekte-
téssel járnának, amelynél ér-
demes a különféle pályázati 
lehetőségeket igénybe venni. 

Kiss Attila alpolgármester 
felhívta az előadáson részt-
vevő Városfejlesztési Osztály 
munkatársainak figyelmét ar-
ra, hogy figyeljék a geotermi-
kus energia hasznosítására vo-
natkozó pályázatokat, mert ha 
ezek a kútfúrások megvalósul-
nának, a városi uszoda és für-
dő, illetve más intézmények 
működtetését sokkal költség-
hatékonyabban lehetne végez-
ni a jövőben.

E. K.

újAbb TÁMOGATÁSOK 
SZERENCSNEK

Közel 130 millió forintos, 
rendkívüli kormányzati tá-
mogatás érkezett Szerencs 
Város Önkormányzatának 
számlájára az elmúlt eszten-
dő utolsó napjaiban.

A város képviselő-testüle-
te december 22-én tartotta idei 
utolsó ülését. A tanácskozás vé-
gén Koncz Ferenc polgármester 
bejelentette: a magyar kormány 
még 2011-ben 110 millió forin-
tos, folyószámlahitelek vissza-
fizetésére fordítható rendkívüli 
támogatást utal át Szerencs Vá-
ros Önkormányzatának. 

A település 2011-ben az önhi-
bájukon kívül hátrányos hely-
zetben lévő önkormányzatok-
nak kiírt pályázatok első üte-
mében megítélt 108,8 millió fo-
rint után novemberben újabb 
90 millió forint, vissza nem té-

rítendő támogatást kapott. Az 
összegek mértéke országos vi-
szonylatban is kiemelkedő volt. 
Lapunk értesülései szerint 2011. 
december 29-én a város szám-
lájára megérkezett a 110 millió 
forintos, rövid lejáratú hitel tör-
lesztésére szolgáló forrás, amely 
mellett további 1,5 millió forint 
érkezett szociális tűzifa vásár-
lásához kapcsolódó kiegészí-
tő támogatásként, illetve újabb 
17,4 milliós összeget az „önhi-
bájukon kívül hátrányos hely-
zetben lévő önkormányzatok” 
(ÖNHIKI) támogatásaként ka-
pott Szerencs. 

Az esztendő utolsó napjai-
ban megérkezett állami for-
rásokkal együtt idén mintegy 
327 milliós kormányzati segít-
ségben részesült Szerencs Vá-
ros Önkormányzata.

M. Z.

A fotón balról: Szűcs Péter és Kiss Attila. 

Az ondi óvoda tornatermében tájékozódtak a településrész lakói.
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KÖZMEGHALLGATÁS 
SZERENCSEN

A Rákóczi-vár színházter-
mében tartott közmeghall-
gatást december 16-án Sze-
rencs Város Önkormányza-
ta. Az eseményen Koncz Fe-
renc polgármester tájékozta-
tójában kiemelte, hogy az ön-
kormányzat 3,13 milliárd fo-
rint adósságot örökölt előd-
jétől, és a cukorgyár megszű-
nése évi 200 millió forint adó-
bevétel-kiesést jelent a telepü-
lésnek. 

A város azonban a nehézsé-
gek ellenére sem jelentett cső-
döt: az önkormányzat a bevé-
telek növelését és a kiadások 
csökkentését tűzte ki célul, me-
lyeknek eredményeként mint-
egy 118, 9 millió forint megta-
karítást értek el 2011-ben, ezen 
felül a kormányzat több alka-
lommal jelentős összegű tá-
mogatást nyújtott Szerencs-
nek. A polgármester hangsú-
lyozta, hogy a város működésé-
nek életben tartását szolgálta a 
kötvénytörlesztés átütemezése 
is, de emellett a kamattörlesztés 
folyamatos, és csökkentett mér-
tékben a tőketartozást is fizeti a 
helyhatóság. A városfejlesztési 
projektek közül a településve-
zető említést tett a Kossuth-tér 
felújításának tervéről, melynek 
megvalósításáról a csődhelyzet 
elkerülése érdekében mondott 
le az önkormányzat. A telepü-
lésközpont műemléképületei-
nek felújítását szolgáló projekt 
azonban sikerrel megvalósult. 
Szó volt a Kistérségi Járóbeteg 
Szakorvosi Ellátó Központ fej-
lesztéséről, ahol az idei évtől 
egynapos sebészet biztosít szé-
lesebb körű ellátást, és tájékoz-
tatás hangzott el a csapadékvíz-
elvezető rendszer 2012-es bőví-
téséről. Az elkövetkező felada-

tok sorában elhangzott, hogy 
folytatódnak az árvízvédelmi 
beruházások, illetve az ivóvíz-
minőség-javító projekt, és 2012-
ben elkezdődik az óvodák fel-
újítása.

Koncz Ferenc szólt a helyi 
sportéletről is: a szakosztályok 
szűkös keretek között gazdál-
kodnak, ennek ellenére a spor-
tolók szép eredményeket ér-
nek el, öregbítve Szerencs hír-
nevét. A városi sportegyesü-
let tíz szakosztályt működtet, 
amely 250 főnek biztosít test-
edzési lehetőséget. Eddig 6,5 
millió forintból gazdálkodtak, 
egy támogató jóvoltából a kö-
zelmúltban további 1,8 millió 
forinthoz jutottak.

Az oktatást a jövő fontos te-
rületének nevezte Koncz Fe-
renc. A Szerencsi Szakképző Is-
kola megyei fenntartású, és bár 
a középiskolák működtetése 
nem települési önkormányza-
ti feladat, a város nem mondott 
le a gimnáziumról. A két alap-
fokú oktatási intézmény önál-
lósult, de nem kapnak több tá-
mogatást, mint a szétválás előtt, 
azonban hatékonyabb a műkö-
désük. Az önkormányzati cé-
gek közül a Szerencsi Város-
gazda Nonprofit Kft. bevéte-
le 122 millió, kiadása 130 mil-
lió forint. A társaság alkalma-
zottai értéket teremtenek: az ő 
érdemük többek között a vá-
ros közterületeinek rendben 
tartása. A Szerencsi Városüze-
meltető Nonprofit Kft. jelentős 
intézményeket működtet, be-
vétele 288 millió forint, kiadá-
sa 302 millió forint 2011-ben. A 
céghez tartozik a megalakult 
Szerencsi Városi Televízió, va-
lamint a Szerencsi Hírek szer-
kesztősége.

A polgármester felidézte, 
hogy az elmúlt időszakban 
több belső ellenőrzési jelentés 
segítette Szerencs gazdasági 
helyzetének feltárását. Az át-
fogó elemzésekből kiderült, 
hogy eddig a pénzügyi egyen-
súly évről évre romlott. Ezért a 
jelenlegi önkormányzat új hitelt 
nem vett fel, sőt, megtakarítá-
sokat értek el és új bevételek-
hez juttatták a várost. A mun-
kahelyteremtésben nagy sze-
repet kapott a közfoglalkozta-
tás, a Start munkaprogram ke-
retében 2012. január 1. és de-
cember 31. között 200 főnek 
tudnak munkát biztosítani. A 
beruházási tervek között sze-
repel egy üveggyapotgyár lé-
tesítése, melynek próbaüzeme 
2013 őszére várható és hosz-
szú távon 180 embernek biz-
tosít majd megélhetést. Emel-

lett tárgyalások folynak egy 
gyártó-szerelő csarnok és egy 
szőlőmagolaj-sajtoló üzem léte-
sítéséről is. Az idegenforgalom 
szempontjából nagy sikere volt 
a csokoládéfesztiválnak, amely 
nem jelentett költséget a város-
nak. A turizmus fejlesztésének 
kulcsát a szálláshelyek bővíté-
sében látják. Koncz Ferenc úgy 
értékelte, hogy az önkormány-
zat munkatársai erőfeszítései-
nek eredményeként elérték a 
kitűzött célt: a város megőriz-
te működőképességét. 

A közmeghallgatáson jelen 
volt Gyetvai Attila, a Szervool 
Kft. ügyvezetője, aki tájékoz-
tatást adott a városban létesü-
lő üveggyapotgyárról. Mint el-
hangzott, több település versen-
gett a beruházásért, majd 2011 
tavaszán döntöttek a szerencsi 
helyszín mellett. A tervek sze-
rint 2012 márciusában kezdik 
az építkezést, amely mintegy 
500 főnek biztosít munkalehe-
tőséget és főként helyi vállalko-
zókra számítanak. Nagy jövőt 
látnak a szigetelőanyag gyártá-
sában: a termelési volumen 40 
százalékát országhatáron belül, 
60 százalékát külföldön kíván-
ják értékesíteni. 

A közmeghallgatás követ-
kező részében a megjelentek 
kérdéseket és javaslatokat fo-
galmaztak meg a testületnek. 
Volt, aki örömének adott han-
got, mert sikerült elkerülni a 
csődhelyzetet, majd szóvá tet-
te, hogy a korábbi önkormány-
zat több mint egy tucat gépjár-
művet használt, és hogy a meg-
örökölt helyzet miatt sokan ma 
is kiemelt összegű fizetést kap-
nak. Többen az ellen emelték 
fel szavukat, hogy a 37-es szá-
mú főút felújítása óta nem le-
het kijutni kerékpárral a Ke-
leti Ipartelepre, az ott dolgo-
zók kénytelenek a főúton köz-
lekedni a kétkerekűvel, ami 
nem csak szabálytalan, de bal-
esetveszélyes is. Kérdés fogal-
mazódott meg arról, hogy ter-
vezik-e kerékpáros és gyalogút 
építését, illetve milyen elképze-
lései vannak az önkormányzat-
nak az Ipari Parkkal? Egy fel-
szólaló úgy vélte, merész meg-
oldás lenne a tervezett fecskési 
felüljáró megépítése, helyette 
inkább a Malom tanya felé vi-
gyék el az utat, kikerülve a so-
rompót. Kérdésként hangzott 
el, hogy milyen alternatívát tud 
biztosítani a település a diplo-
más szakembereknek, mert a 
közmunkaprogram nem meg-
oldás azok számára, akik csa-
ládalapításban gondolkoznak. 
Volt, aki azt nehezményezte, 

hogy a városi karácsonyra nem 
az ünnephez illő sztárvendéget 
hívott meg a szervező Szeren-
csi Általános Művelődési Köz-
pont. Egy lakos a közlekedési 
morál és a közbiztonság hely-
zetéről akart többet megtud-
ni és arról, hogy megéri-e üze-
meltetni a térfigyelő kamera-
rendszert? Kérdést tettek fel az 
egykori DIGÉP üzem újrain-
dításának valószínűségéről és 
a fecskési árvízvédelem meg-
valósításáról is, valamint kö-
szönetet mondtak az önkor-
mányzatnak a Városi Nyugdí-
jas Klub támogatásáért. 

A kérdésekre adott válaszok-
ból kiderült, hogy az eladható 
gépjárműveket már értékesítet-
te az önkormányzat. Az emelt 
bérek miatt törvény köti a hely-
hatóság kezét, így nem tudnak 
rajta változtatni. A polgármes-
ter elmondta: a 37-es főút felújí-
tása során komoly, vitás egyez-
tetéseket folytattak a kivitelező-
vel, a használatbavételi enge-
délyt csak akkor írják alá, ha 
lesz egy sáv a kerékpárosok-
nak és gyalogosoknak az Ipa-
ri Park felé. Amíg az nem épül 
meg, le fognak zárni egy sávot 
erre a célra. Az egykori Digép 
újraindítására nem sok esély 
van. A fecskési felüljáró ese-
tében azt a megoldást választ-
ják majd, ami a legkisebb kelle-
metlenséggel jár. Az Ipari Par-
kot fejleszteni kívánják, a szal-
matüzelésű erőmű építésére 
szánt területet visszavásárol-
nák a BHD Zrt.-től. A kamera-
rendszert megéri működtetni, 
nagy segítség a bűnmegelőzés-
ben, felderítésben. Koncz Fe-
renc megjegyezte, hogy létre-
hozták a Szerencsi Városi Tele-
víziót, de a másik társaságnak 
is joga van közvetítenie az ese-
ményekről. A munkahelyte-
remtéshez a tervezési, előké-
szítési, kivitelezési szakaszo-
kat végig kell járni a beruházá-
sok megvalósításáig. A város-
nak célja, hogy itt tartsa a fiata-
lokat és akik jelenleg nem itt él-
nek, visszatérjenek Szerencsre.

A közbiztonság helyzetéről 
Keresztesi János rendőr alez-
redes elmondta, hogy a szám-
adatok hasonlóak, mint az elő-
ző esztendőben: nem történt 
több, vagyon elleni bűncselek-
mény. A kapitányságvezető ki-
emelte, hogy a kamerarendszer 
működtetése hasznos a köz-
biztonság szempontjából, ami 
a statisztikákból is kimutatha-
tó. A 37-es főút felújított szaka-
szának kivitelezésével a rend-
őrség sem ért egyet. Az árvíz-
védelmet érintő kérdésre Sza-
bó Lászlóné városfejlesztési 
csoportvezető reagált, ismer-
tetve, hogy az erre a célra el-
nyert 100 millió forintos támo-
gatást a Szerencs-patak által ve-
szélyeztetett ondi és szerencsi 
területek védelmére fordítják, 
a fecskési szakaszon parapetfal 
létesül. Csider Andor, a Szeren-
csi Általános Művelődési Köz-
pont igazgatója megjegyezte: 
tiszteletben tartja, hogy az em-
berek ízlése különböző, ezért is 
törekednek arra, hogy rendez-
vényeiken minden korosztály 
számára nyújtsanak megfelelő 
szórakozási lehetőséget.

H. R. 

A ROMA KISEBBSÉG 
HELYI ÜGYEI

Közmeghallgatást tartott 
december 21-én a Szeren-
csi Cigány Kisebbségi Ön-
kormányzat (CKÖ). A testü-
let elmúlt időszakban vég-
zett munkájáról a Népház-
ban Csikja Sándorné elnök 
számolt be.

A szerény érdeklődés mel-
lett megtartott fórumon el-
hangzott, hogy a CKÖ az Or-
szágos Cigány Önkormány-
zat által elfogadott munkaterv 
szerint, a hatékonyságra töre-
kedve végezte tevékenységét 
az elmúlt esztendőben. Prog-
ramjukban az oktatás és neve-
lés elősegítését és támogatását 
tekintették a legfontosabb fel-
adatuknak. Ennek érdekében 
jó kapcsolatot ápoltak a város-
ban működő oktatási és ne-
velési intézményekkel, illetve 
az ott dolgozó szakemberek-
kel. Az elnök kiemelte: fontos 
eredménynek tartják, hogy a 
roma diákok iskolai támogatá-
sára a Magyarországi Cigányo-
kért Közalapítvány, valamint a 
magyarországi nemzeti és et-
nikai kisebbségeket felkaro-
ló közalapítvány pályázatokat 
írt ki, melyhez a CKÖ segítsé-
get nyújtott az érintetteknek. 
A szociális és egészségügyi te-
rületről szólva Csikja Sándor-
né elmondta: a hozzájuk fordu-
lóknak minden segítséget meg-
adnak ahhoz, hogy problémá-
ikra a települési önkormány-
zattal együttműködve, közö-
sen próbáljanak megoldást ta-
lálni. Az elnök megfogalmazá-
sa szerint sok a munkanélkü-
li roma és még több az olyan 
család, amely valamilyen tá-
mogatást igényel és abból tart-
ja fenn magát. Többségük napi 
megélhetési gondokkal küzd, 
rossz szociális körülmények 

között élnek és ebből adódóan 
rossz egészségi állapottal küz-
denek. A kisebbségi önkor-
mányzathoz legtöbbször lak-
hatási, gyermekvédelmi, beis-
koláztatási, szociális, és temeté-
si támogatásért fordulnak, ami 
jelzi, hogy e területen még sok 
a megoldatlan probléma, me-
lyekre se a CKÖ, se a települési 
önkormányzat nem tud megol-
dást találni hathatós kormány-
zati támogatás nélkül. Elhang-
zott továbbá, hogy rendszere-
sen részt vesznek a roma szer-
vezetek által rendezett sport-, 
kulturális és szakmai esemé-
nyeken, melyek tapasztalatait 
a hétköznapi munka során ka-
matoztatják, a helyi CKÖ 2011-
ben füzetcsomagokat osztott a 
roma fiataloknak, sport- és ha-
gyományőrző napot rendeztek. 
Az elmúlt esztendőben a Sze-
rencsi Cigány Kisebbségi Ön-
kormányzat 209 ezer forint ál-
lami, továbbá 345 ezer forint 
feladatalapú támogatásból gaz-
dálkodott.  A fórumon felvető-
dött kérdésekre rea gálva Csikja 
Sándorné hangsúlyozta: felada-
tuk az érdekérvényesítés, vala-
mint a roma kultúra és hagyo-
mányok ápolása, szociális jut-
tatást csak a települési önkor-
mányzattól tudnak igényelni a 
rászorulók.

A NÉMET KÖZÖSSÉG  
ELMúLT ÉvE

Szerencs Város Német Ki-
sebbségi Önkormányzata de-
cember 14-én tartott közmeg-
hallgatást a Népházban. A fó-
rumon Árvay Attila (fotónkon) 
elnök tájékoztatta a jelenlévő-
ket a testület elmúlt éves mun-
kájáról. Mint elhangzott, az au-
gusztusban első alkalommal 
megrendezett Szerencsi Német 
Közösségi és Családi Napnak 
közel kétszáz résztvevője volt, 
a program a hagyományápolás 
mellett találkozási lehetőséget 
biztosított a település német 
kötődésű lakóinak.

A kisebbségi önkormányzat 
gazdálkodását a jelenlegi és 
jövőbeni működési feltételek 
megalapozása és szigorú taka-
rékosság jellemezte. Munkáju-
kért tiszteletdíjat nem vesznek 
fel, személyi kifizetés mind-
össze útiköltség térítése jogcí-
men történt összesen 38 600 fo-
rint értékben. Az idei esztendő 
költségvetési főösszege 1 millió 
92 ezer forint. A tavalyi évről 
85 ezer forint pénzmaradványt 
hoztak magukkal. A kisebbsé-
gi önkormányzatok normatív 
támogatása jogcímen 209 ezer 
forinthoz jutottak. A március 

végéig elvégzett munka alapján 
427 ezer forint központi feladat-
alapú támogatást ítéltek meg a 
számukra, ami országos ösz-
szehasonlításban az előző esz-
tendőben teljes évig működő 
kisebbségi önkormányzatok-
kal összehasonlításban is szép 
eredménynek számított. Pályá-
zati úton 202 ezer forintot nyer-
tek, felajánlásokból 250 ezer fo-
rinthoz jutottak.   

A kisebbségi önkormányzat 
anyagilag is támogatta a helyi 
német nyelvoktatást és az er-
re a célra elkülönített alapból 
a napokban a közösség egyik 
tagjának kifizették a sikeres 
nyelvvizsga díját, ami remé-
nyeik szerint másokra is ösz-

tönzőleg hat majd. Az elnök is-
mertette, hogy kezdeményez-
ték az önkormányzatnál egy 
német nemzetiségi óvodai cso-
port indítását, ami kedvező fo-
gadtatásra talált. A közeljövő-
ben személyes találkozón te-
kintik át a Miskolci Egyetem 
Német Nyelv- és Irodalom-
tudományi Tanszékével az 
együttműködés lehetőségeit. 
A közmeghallgatáson Ináncsi 
Tünde jegyző, Egeli Zsolt és 
Kiss Attila alpolgármesterek 
egyaránt elismeréssel szóltak 
a szerencsi német kisebbségi 
önkormányzat elmúlt évi te-
vékenységről, a jelenlévők pe-
dig több hasznos ötlettel segí-
tették a jövő évi munkát.
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IN MEMORIAM ZEMLÉNYI ZOLTÁNNÉ
Sokan vagyunk, akik nagyra tar-

tottuk munkásságát. Vannak több 
százan – immár felnőttek –, akik Tő-
le tanultak írni, olvasni, számolni. És 
vagyunk több ezren is, akiknek jutott 
a jókedvéből, segítőkészségéből. 

Zemlényi Zoltánné, lánykori ne-
vén Porkoláb Katalin 1939-ben szü-
letett Csobajon. Édesapja gazdálkodó 
volt. Eszes, ügyes ember lévén tejfel-
dolgozó szakképesítést szerzett. Gépeket vásárolt, 
melyekkel vajat, túrót, sajtot készített. Ezeket sze-
kérrel hordta Nyíregyházára eladni: így próbálta 
eltartani két gyermekét, Lászlót és a kisebb Kata-
lint. E tevékenysége miatt később ipari kuláknak 
minősítették. Az édesanyja nagy szeretetben ne-
velte a két gyermeket. Kati néni meghálálta ezt a 
nagy szeretetet: 96 évesen bekövetkezett haláláig 
ápolta őt. Gyermekéveit megkeserítette a második 
világháború. A folyamatos nélkülözések, a hiá-
nyos táplálkozás, az éhezés, a sötét pincékben va-
ló bujkálás sajnos megalapozta betegségeit: csont-
ritkulása, asztmája alakult ki, amelyek végigkísér-
ték egész életét. Tokajban érettségizett, majd fel-
vételt nyert a Debreceni Tanítóképző Főiskolára. 
Ám az intézmény levelet kapott a csobaji párttit-
kártól: édesapja osztályidegenségére hivatkozva 
azt javasolta, hogy a fiatal tanárjelöltet távolítsák 
el a főiskoláról, azonban a tanszékvezető méltá-
nyolta tanulmányi előmenetelét, gyermekszere-
tetét, ezért a levelet kidobta. Porkoláb Katalin csak 
így kaphatott diplomát 1962-ben. 

Ezután a 2. számú Szerencsi Általános Iskolá-
ba került, ahol nyugdíjazásáig tanított. Szerette a 
rábízott gyerekeket, főként a hátrányos helyzetű-
eket támogatta. Még felnőtt korukban is tartotta 
velük a kapcsolatot. Többen a kórházban is meg-
látogatták élete utolsó napjaiban. Nemcsak a tanít-
ványai, hanem a pedagógusok, a szülők körében 
is közkedvelt volt. Tanítónőként több nemzedé-

ket nevelt fel. Korszerű módszereket 
használt, amelyeket saját egyénisé-
gével színesített. Humorával társítva 
élvezetessé tette a tanórákat. Főként 
a matematikaoktatás területén ért el 
kiemelkedő eredményeket. Megszer-
vezte az iskolában a Kis Matematiku-
sok Baráti Körét. Nyaranta táborokat 
vezetett Simán, a Balatonon, a bolgár 
tengerparton. Rendszeresen szerve-

zett külföldi túrákat. A sítáborok remek hangu-
latának központi szereplője volt. Munkahelyén 
talált rá a szerelemre is. Zemlényi Zoltánnal két 
gyermekük született: Katalin és Zoltán, akik kül-
földön keresik boldogulásukat. Kati néni pálya-
futásában 1995-ben következett be a nagy fordu-
lat: a Hunyadi János Általános Iskola bezárásakor 
minden, nyugdíjkorhatárt elérő pedagógustól meg 
kellett válni. Nagy szívfájdalmára így lett 55 éve-
sen nyugdíjas. Az élet azzal kárpótolta, hogy ek-
kor született meg első unokájuk, Olívia. A tanév-
kezdés helyett az unokához való utazás, a vele va-
ló foglalkozás töltötte be órarendjét. Később meg-
született a fiú unoka, Tommaso is. A nagyszülők 
vállalták a hosszú, fárasztó utazásokat, mindent 
megtettek, hogy hozzájáruljanak a gyerekek ne-
veléséhez. Kati néni szívügyének érezte, hogy szé-
pen beszéljenek magyarul. Én már nem taníthat-
tam vele egy tantestületben, de láttam, milyen lel-
kesedéssel kezdeményez közös anyák napját a ját-
szótéren. Szerveztem vele vetélkedőket, szerettem 
vele szalonnasütés közben jókat beszélgetni… Tud-
tuk, hogy súlyos beteg, hogy milyen türelemmel, 
beletörődéssel éli fájdalmas, utolsó hónapjait. Hi-
ányozni fog a jókedve, a lendülete, a tanácsai. Ka-
pott az élettől 72 tartalmas, megbecsüléssel övezett 
szép évet – amire ott fent biztosan jelest fog kapni. 
Zemlényi Zoltánné 2011. december 23-án hunyt el. 

Sándorné Lakatos Marianna 
Bolyai János Általános Iskola 

IN MEMORIAM SZEGEDI PÁL
2011. december 23-án, a karácso-

nyi készülődés előestéjén életének 
78. évében örökre elment Szegedi 
Pál tanár úr, a hűséges férj, a szere-
tő édesapa, a szerencsi Bocskai Ist-
ván Gimnázium megbízható, kü-
lönösen tisztelt és szeretett nyelvta-
nára, a sokoldalúan művelt ember, 
a mindig segítőkész, sőt segíteni tu-
dó kolléga.

Iskolánk hűséges dolgozója, munkában pél-
daadó társunk örökre elnémult, néhány hete a 
nyugdíjastalálkozón még ismerősként üdvözölt 
személyisége, kedves hangja örökre eltörött, szí-
ve darabokra hullt, vissza az emlékeinkbe. Hi-
ába szegült szembe sorsával és hiába dajkáltuk 
a remény hitét, Ő sem volt képes megkísérelni 
a lehetetlent: megállítani a gyilkos kórt, amely 
szervezetén véglegesen eluralkodott. Kíméletlen 
a sors, mert visszatekintésre kényszerít bennün-
ket, holott Ő mindig előre, múltunkból és múltjá-
ból is a jövő, az eleven valóság felé fordult.

Abaújszántón született 1934. augusztus 14-
én. Életének orientációs pontját a nyelvek adták. 
Egyetemi tanulmányait Debrecenben a Kossuth 
Lajos Tudományegyetemen végezte 1956-ban, 
orosz nyelv és irodalom szakon. Néhány évvel 
később ugyanitt angol szakos középiskolai taná-
ri oklevelet is szerzett. Az első diploma megszer-
zésének pillanatától élete egybeforrt a szerencsi 
Bocskai István Gimnázium mindennapi törté-
néseivel. Székely Istvánné, az iskola eddigi tör-
ténetének egyetlen női igazgatója hívó szavára 
került élete első, és egyben utolsó munkahelyé-
re 1956 augusztusában. Az 1956/57-es tanévben 
a tantestületről készült tablón már Ő is büszkén 
állt másik 10 tanártársával együtt. Hogy meny-
nyire összetartó közösséget alkottak, azt az is bi-
zonyítja, hogy az 1956-os forradalom eseményeit 
átélve és túlélve az iskola legnehezebb tanévét is 
sikerült lezárniuk, köszönhetően az Ő munkájá-
nak is. 1960-ban érettségizett az első osztály, az 
akkori IV/A, amelynek osztályfőnöke volt ő. Az 
ezt követő években még három osztályt vezetett 
el az érettségiig a nappali tagozaton. Kiemelkedő 
szakmai tudásának köszönhetően, mint szak-
felügyelő is segítette a középiskolák ez irányú 
munkáját 1976-tól 1990-ig. Kitartó szorgalmát Ki-
váló tanár kitüntetéssel ismerte el az oktatásirá-
nyítás. A legnagyobb kitüntetés számára azon-
ban az volt, hogy az alma mater falai között is-
merkedhetett meg tanítványával, Deme Anna 
Máriával, akit az érettségi után nem sokkal 1963-

ban feleségül vett. Szerelmük gyü-
mölcse, György 1967-ben született és 
később, mint villamosmérnök diplo-
mázott. Külön örömöt jelentett szá-
mára, hogy 1986-tól feleségével az 
1994-ben bekövetkezett nyugdíjba 
vonulásáig egy munkahelyen dol-
gozhatott. A gimnázium tanári tes-
tületében mindenkor maradéktalan 
szeretet és megbecsülés vette körül. 

Munkájára a következetesség, az igazság keresé-
se, a helyes elvekhez való ragaszkodás, a munka 
végzésében való pontosság és lelkiismeretesség 
volt a jellemző. Az érdemi és nem formai megol-
dásokra való törekvés mind olyan erények, ame-
lyek a legigazabb tisztelet kiváltói voltak mind 
a tanártársak, mind a tanított diákok irányából. 
A pedagógus kollégák megbecsülése, az ügyes-
bajos dolgaikban adott segítség szőtték át a min-
dennapi tevékenykedéseit, csakúgy, mint a tes-
tületbe került fiatal tanárok bizonytalanságai-
nak türelemmel és szeretettel való megszünte-
tése, kétségeik feloldása, szakmai téren adott se-
gítsége, és együttérzése volt a felé áramló és Őt 
övező szeretet alapja.

Oly korban adatott élnie, amely tengernyi 
tépelődést, vívódást és nem kevesebb ellent-
mondást adott sokak számára. Nem a hangza-
tos szavak és nem is a látványos tettek embe-
re volt. Bölcs és kiegyensúlyozott lényéből faka-
dóan mindig úgy tudott segítően tanácsot ad-
ni, és jót tenni, ahogyan kevesek. Mindezt át-
szőtte, és egyben jellegzetes fénybe vonta a csak 
rá jellemző, finom ironikus, kissé fanyar stílusa, 
amellyel sosem gúnyolt ki vagy bántott meg sen-
kit, csupán egyfajta, világhoz való viszonyt jel-
zett: az önálló, szellemileg független, a világ és 
a kultúra történéseit sajátos szemüvegen keresz-
tül szemlélő polgár lénye tükröződött minden ál-
tala elmondott történetből és anekdotából. Hit-
vallását Seneca szavaival lehetne legjobban ki-
fejezni: „docendo discimus”. Egész életében ta-
nult és tanított, de ami még ennél is több, nevelt 
is, tanítványait, kollégáit bölcsességre, szakma-
szeretetre. Végső búcsút azzal veszek a Bocskai 
István Gimnázium vezetése és nevelőtestülete 
nevében, hogy megköszönöm mindazt, amit 38 
dolgos éven át tett iskolánk hírnevének, kultu-
szának öregbítése érdekében.

Isten veled, nyugodj békében, Pali bácsi!
Nyiri Tibor igazgatóhelyettes 

(A megemlékezés 2011. december 30-án, 
Szegedi Pál temetésén hangzott el.)

A hELYI ADók 2012. ÉvI 
vÁLTOZÁSAI

Az Országgyűlés 2011. no-
vember 21-én módosította a 
helyi adókról szóló 1990. évi 
C. törvényt. A 2012. január 
1-jétől hatályba lépett, a he-
lyi adózókra vonatkozó fon-
tosabb változásokat tekint-
ve megszűnik az építmény-
adó-kedvezmény a magán-
tulajdonban lévő szociális, 
gyermekvédelmi, nevelési-
oktatási, egészségügyi intéz-
mény céljára szolgáló helyisé-
gek után. Az építmény és te-
lekadó vonatkozásában csak 
az alapító okiratban, alapsza-
bályban meghatározott alap-
tevékenység kifejtésére szol-

gáló épület és telek után ille-
ti meg a mentesség a  társa-
dalmi szervezeteket, az ala-
pítványokat, a közszolgálta-
tó szervezeteket, a köztestü-
leteket, az önkéntes kölcsö-
nös biztosító pénztárakat és 
a magánnyugdíj-pénztára-
kat. A feltételek meglétéről 
az adóalany írásban köteles 
nyilatkozni az adóhatóság-
nak. A telekadó hatálya kiter-
jed az építmény által lefedett 
telekre, valamint a külterüle-
ti, nem termőföldként nyil-
vántartott földterületekre is, 
(például épített utak és parko-
lók). Megszűnik a mentesség 

a helyi és helyközi tömegköz-
lekedést szolgáló adóalany 
telke, az építményhez tarto-
zó védő (biztonsági) terület, 
valamint az építési tilalom 
alatt álló telek 50%-a után. 
Az általános tételű eljárási 
illeték mértéke 2200 forint-
ról 3000 forintra emelkedik. 
Szerencs Város Önkormány-
zata 2012. évben a fenti törvé-
nyi változtatások betartása és 
betartatása mellett új adóne-
met nem kíván bevezetni, az 
adómértékek nem változnak 
az előző évhez képest – tájé-
koztatott a polgármesteri hi-
vatal adócsoportja.

DOhÁNYOZNI TILOS!
Az Országgyűlés április 26-

án elfogadta a nemdohányzók 
védelméről szóló törvény mó-
dosítását, melynek értelmé-
ben 2012. január 1-jétől a zárt 
közterületeken tilos a do-
hányzás.

A rendelet szerint nem sza-
bad rágyújtani valameny-
nyi zárt légterű, közforgal-
mú helyiségben, azaz a mun-
kahelyeken, egészségügyi in-
tézményekben, a vendéglátó-
ipari egységekben, beleértve 
a közintézményeket, szórako-
zóhelyeket, kocsmákat, báro-

kat, tömegközlekedési eszkö-
zöket, buszmegállókat, a gya-
logosok által használt aluljáró-

kat, játszótereket 
és azok 5 méteres 
körzetét. 

Az előírások 
betartását az Ál-
lami Népegész-
ségügyi és Tisz-
tiorvosi Szolgá-
lat ellenőrzi és 
szankcionálja. A 
türelmi idő ápri-
lis 1-jéig tart, ezt 
követően a sza-
bályokat figyel-

men kívül hagyók ellen akár 
50 ezer forintos bírságot is ki-
szabhat a hatóság. 

köSZöNET AZ 1%-ÉRT
* A Szerencsi Lurkó Alapít-

vány ezúton mond köszönetet 
mindenkinek, aki 2011-ben adó-
ja 1%-ával támogatta a Csalo-
gány óvodát. A befolyt összeget 
a játszótér karbantartására, játé-
kok vásárlására, a Télapó- és ka-
rácsonyi ünnepség szervezésé-
re fordítottuk. Kérjük, továbbra 
is támogassák alapítványunkat. 
Adószámunk: 18416675-1-05. 

Krusinszki Ferencné,
a kuratórium elnöke

* A Szerencsi Bölcsisekért 
Alapítvány köszönetet mond 
mindazoknak, akik támogat-
ták szervezetünket adójuk 
1%-ával. A beérkezett össze-
get az alapító okiratban fog-
laltaknak megfelelően hasz-
náljuk fel. Kérjük, továbbra 
is támogassák alapítványun-
kat. Adószámunk: 18425752-
1-05.

Juhász Zoltánné,
a kuratórium elnöke

RuhaadoMáNy a Rá-
sZOrulóKnAK. Mintegy 
hetven zsák női, férfi- és gyer-
mekruhát, valamint ágyneműt 
és játékokat osztott szét decem-
ber 12-én a rászorulóknak az 
ESZEI Szociális és Gyermekjó-
léti Családsegítő Szolgálat Köz-
pont. A jótékony célt szolgáló 
adományokat a Városi Nyug-
díjas Klub és a Nyárutó Klub 
tagjai gyűjtötték össze az ősz 
folyamán.

TisZTelT OlvAsónK! 
Szer kesztőségünk az elmúlt na-
pokban levelet kapott, amely-
ben a szerencsi posta átalakí-
tásával kapcsolatban egy olva-
sónk fogalmazta meg vélemé-
nyét. A levélre a Szerencsi Hí-
rek következő számában visz-
szatérünk, remélve, hogy kö-
zölhetjük az érintett Magyar 
Posta álláspontját is!

A szerkesztőség

ÁllÁsAJÁnlATOK. A 
Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Kormányhivatal Mun-
kaügyi Központja helyi ki-
rendeltségén nyilvántartott 

állásajánlatok alapján Szeren-
csen autószerelőként, autó-
szerelő-gumijavítóként, sza-
kácsként és számítógép-prog-
ramozóként (DELPHI nyelv) 
lehet elhelyezkedni. Ugyan-
csak a városban keresnek tit-
kárnőt, pénzügyi, és biztosítá-
si tanácsadókat, valamint szer-
kezetlakatosokat. Encsen kár-
pitosokat alkalmaznának. Tel.: 
47/361-909.

BeZÁr AZ ersTe sZe-
rencsi FióKJA. Az Ers-
te Bank Hungary Zrt. janu-

ár 20-áig országosan 41 fiók-
jában – közöttük a szerencsi 
kirendeltség – megszünteti 
tevékenységét – olvasható a 
pénzintézet honlapján meg-
jelent tájékoztatóban, amely-
ben a bank tudatja: ügyfelei-
nek nincs tennivalója, hiszen 
számlavezetésüket automa-
tikusan átveszi egy másik fi-
ók. Arról pedig, hogy a bezá-
rás után hol vezetik a szám-
lákat és a lakóhelyükhöz leg-
közelebb hol találhatók Erste 
ATM-ek, minden ügyfél kü-
lön levélben kap tájékoztatást.

A város közintézményeinek ajtajára már ki-
került a tiltó jelzés.

ANYAköNYvI 
híREk

Születtek: Homovics Han-
na, Galgóczi Ádám, Dócs 
Dorka, Papp Rajmond, 
Kohári Zalán, Birk Rebe-
ka Beatrix.  Üdvözöljük vá-
rosunk ifjú polgárait!

Házasságot kötöttek: Réti 
Virág – Takács Péter

Elhunyt: Eperjesi Ferenc 
István 70 éves, Balázs De-
zső 56 éves.

híREk, INfORMÁcIók
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VÁROSHÁZI NAPLÓ
Szerencs Város Önkormány-

zata december 22-én tartotta az 
elmúlt esztendő utolsó ülését. 
Az első napirend keretében a 
2011. évi költségvetés módosí-
tásáról döntöttek a városatyák.

Czakóné Szikszai Orsolya vá-
rosgazdasági csoportvezető az 
előterjesztéséből kiemelte, hogy 
a költségvetés hiánya 408,5 mil-
lió forint. Az ide vonatkozó ren-
delet módosítását egyhangúlag 
fogadta el a testület.

Tájékoztató hangzott el az el-
múlt időszakban megvalósult 
takarékossági intézkedések ta-
pasztalatairól. Ináncsi Tünde is-
mertette, hogy a határozott tes-
tületi döntések eredményeként – 
az év első kilenc hónapját tekint-
ve – 118,9 millió forintos megtaka-
rítást értek el, melyben nagy sze-
repe volt az intézmények átszer-
vezésének, ugyanakkor arra töre-
kedtek, hogy a munkahelyek szá-
ma a lehető legkevésbé csökken-
jen. Czakóné Szikszai Orsolya is-
mertette, hogy 13 fő állandó dol-
gozó állása szűnt meg, és 6 sze-
mélyt vettek fel úgy, hogy ezek 
bére kevesebb az elődeikénél, 
így értek el személyi kiadások-
ból 70,9 millió forintos megtaka-
rítást. Bobkó Géza arra hívta fel a 
figyelmet, hogy diplomás embe-
reket közmunkásokra lecserélni 
nemcsak bérmegtakarítást, ha-
nem minőségi változást is jelent. 
Heves János szóvá tette, hogy a 
cafeteria-kifizetések nem szere-
pelnek sehol, s hogy ez is megta-
karításnak minősül-e. Egeli Zsolt 
tájékoztatott, hogy az első két hó-
napban adtak ilyen juttatást utol-
jára, és amint a város pénzügyi 
lehetőségei megengedik, ki fog-
ják fizetni a fennmaradó részt is. 
Ináncsi Tünde hozzátette, hogy a 
85 millió forintos bérhitel mellett 
nem tudja vállalni ezt a terhet az 
önkormányzat. A cafeteria fizeté-
se a fennálló kötelezettségek, nem 
pedig a megtakarítások között je-
lentkezik. A megspórolt személyi 
bérekre utalva Heves János úgy 
fogalmazott, hogy ezek emberi 
sorsokat érintő megtakarítások, 
majd az ondi iskoláért kapott 
26 millió forint sorsáról érdeklő-
dött. Az ülést vezető Egeli Zsolt 
kiemelte, hogy ötvenöt olyan sze-
mély van, aki már nem vezető be-
osztásban van, de továbbra is ve-
zetői illetményt kap, ezen eltérí-
tett bérek 60-62 milliós terhet je-
lentenek a városnak. Barva Atti-
la aljegyző elmondta, hogy ő és 
Szabó Lászlóné városfejlesztési 
osztályvezető folytatott tárgya-

lást az ondi iskola ügyében Bör-
zsönyi József esperessel. A meg-
egyezés eredményeként az in-
gatlan visszakerült korábbi tu-
lajdonosához, a református egy-
házhoz, amelyért 26 millió forin-
tot kapott az önkormányzat. Nyi-
ri Tibor hozzátette, hogy nem az 
anyagi nyereségért adták vissza 
az épületet, hanem mert nem ér-
te meg tovább üzemeltetni az is-
kolát az alacsony tanulói létszám 
miatt. Visi Ferenc emlékeztette 
Heves Jánost, hogy a megtakarí-
tásoknak ezer helye van a meg-
örökölt kifizetetlen számlák mi-
att, és kérte a képviselőt, hogy te-
gyen javaslatot, hogyan spórolja-
nak többet.

IVÓVÍZ- ÉS HULLADÉK-
GAZDÁLKODÁS

A testületi ülésen döntés szüle-
tett arról is, hogy a városközpont 
műemlék épületei felújítására fel-
vett rövid lejáratú hitel visszafize-
tési határidejét – a támogatás lehí-
vásának elhúzódása miatt – 2012. 
március 15-re halasztotta az ön-
kormányzat.

Beszámoló hangzott el a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Térségi Ivó-
víz-kezelési Társulás 2011. évi te-
vékenységéről. Kiss Attila kiemel-
te, hogy december 1-jén 5,7 milli-
árd forintos pályázatot nyújtottak 
be, amely révén az uniós határér-
tékeknek megfelelő lesz az ivóvíz 
minősége az érintett 77 települé-
sen, úgy, hogy az nem fog anyagi 
terhet róni az önkormányzatokra. 
Bobkó Géza reményét fejezte ki, 
hogy Szerencs gesztorsága garan-
cia lesz a projekt határidőre tör-
ténő megvalósítására. A testület 
egyhangúlag fogadta el a beszá-
molót, valamint felhatalmazták 
a társulás elnökét a vízközmű-
szolgáltatóval kötendő üzemel-
tetési szerződés aláírására.

Az Abaúj-Zempléni Szilárd-
hulladék Gazdálkodási Önkor-
mányzati Társulás elmúlt évi 
munkájáról írt beszámolóból ki-
derült: a menedzsment elsődle-
ges feladata a rengeteg problé-
mával küzdő rekultivációs pro-
jekt rendbetétele és mihama-
rabbi beadása volt. Weingartner 
Balázs projektvezető elmondta, 
hogy 2011. augusztus 15-én alá-
írták a 28 térségi települési szi-
lárdhulladék-lerakó rekultiváci-
ójára vonatkozó támogatási szer-
ződést, melyben a szerencsi be-
ruházás költsége mintegy 225 
millió forint. Ezt az összeget már 
most megspórolja a város, hiszen 
a projekt nélkül ez a kötelezettség 
2013–2014-ben a települést terhel-

né. Ezen felül további 800 millió 
forint környezetvédelmi bírság 
kiszabásának lehetőségétől sza-
badul meg az önkormányzat a re-
kultiváció elvégzésével. A kivite-
lezési munkálatok kezdete 2012 
tavaszára várható. A tájékoztatót 
egyhangúlag fogadta el a testület. 

A hulladékkezelési díjakról va-
ló döntés napirendjét tárgyalva 
Bobkó Géza megkérdezte, hogy 
a havi 600 ezer forintos költséget 
felemésztő hulladékszigetet köte-
lező-e tovább üzemeltetnie a vá-
rosnak. A ZHK Kft. jogi képvise-
letében Bíró Orsolya elmondta: 
2006-ban határozott időre, 20 év-
re kötöttek szerződést a hulladék-
udvar működtetésére, melyet kö-
zös megegyezéssel, vagy rendkí-
vüli felmondással lehet felbonta-
ni, ami a bérleti szerződések meg-
szűnését is jelentené, így további 
elszámolási kötelezettségeket je-
lentene. Egeli Zsolt hozzátette: a 
20 évre megfizetett bérleti díjjal 
Szerencs város az önrészét bizto-
sította. Szóba került az egyedül-
álló idős embereket érintő prob-
léma is, hogy bár kevesebb hul-
ladékot termelnek, mégis ugyan-
olyan díjat fizetnek, mint mások. 
A felvetésre elhangzott: törvény 
írja elő, hogy városi környezet-
ben legalább heti egy alkalom-
mal üríteni kell a kukákat. Egye-
dülálló példa az országban Győr 
város esete, ahol csak a tényleges 
ürítés után fizetnek a lakók, azon-
ban e rendszer mögött egy több-
milliárdos beruházás áll. A díjak 
megállapításáról hozott, módosí-
tásokkal egységes rendeletet egy-
hangúan fogadta el a testület.

JÓL MŰKÖDŐ 
ÖNKORMÁNYZATI CÉG
A víz- és hulladékgazdálko-

dási környezetvédelmi beszá-
moló egyhangú tudomásulvéte-
le után a Szerencsi Többcélú Kis-
térségi Társulás 2011. évi mun-
kájának értékelését, majd a kép-
viselő-testület 2012. évi munka-
tervét fogadta el az önkormány-
zat. A következő napirend kere-
tében Koncz Ferenc polgármester 
távollétében Egeli Zsolt ismertette 
a jegyző munkájának az értékelé-
sét, amelyben elhangzott: Ináncsi 
Tünde teljesítménye átlag feletti.

Egyhangúlag fogadták el a ha-
tározati javaslatot a képviselők a 
2012. évi teljesítménykövetelmé-
nyek alapját képező célokra vo-
natkozóan, melyek között álta-
lános célként szerepel többek kö-
zött a költségvetési hiány csök-
kentésére való törekvés, a takaré-
kos gazdálkodás, az önkormány-

zat fizetőképességének helyreál-
lítása, a foglalkoztatottság javítá-
sa, a helyi vállalkozások segítése, 
a tervezett beruházások megva-
lósítása és a megkezdett projektek 
lezárása. Az egyéni teljesítmény-
követelmények kidolgozásának 
határideje 2012. január 31-e. 

Jelentés hangzott el a lejárt ha-
táridejű határozatok végrehajtá-
sáról, majd Takács István, a Sze-
rencsi Városüzemeltető Nonpro-
fit Kft. ügyvezetője tájékoztatta 
a képviselőket a cég átszervezé-
sének pénzügyi tapasztalatairól. 
A prezentációból kiderült, hogy 
az önkormányzati cég az elmúlt 
időszakban nemcsak megtaka-
rításokat ért el, hanem plusz be-
vételekre is szert tett, melyben 
nagy szerepe volt többek között 
a gyógyúszás, az egykonyhás ét-
keztetés, és a szelektív hulladék-
gyűjtés bevezetésének. Elhang-
zott, hogy a szerteágazó tevé-
kenységi kör minimális ráfordí-
tással tovább bővíthető olyan ele-
mekkel, amelyek hosszú távon 
újabb bevételeket hozhatnak a 
kft.-nek. Takács István cégveze-
tő javaslatként fogalmazta meg 
a közüzemi szolgáltatókkal va-
ló újratárgyalást és a szabadpia-
ci szerződéskötést az energiakölt-
ségek lefaragására; a takarító sze-
mélyzet adott intézménynél tör-
ténő állományba vételét a felme-
rülő problémák rugalmas keze-
lése érdekében; egységes önkor-
mányzati műszaki-karbantartó 
részleg létrehozását, valamint, 
hogy az étkeztetésből származó 
bevételek közvetlenül a kft. szám-
lájára kerüljenek a beszállítói tar-
tozások időben történő kiegyen-
lítése céljából. Gál András gra-
tulált az előadáshoz, hozzátéve, 
hogy ő már többször kérte, hogy 
a takarító személyzet kerüljön az 
intézményekhez, a karbantartás 
központosítását viszont nem tart-
ja működőképesnek, mert a kül-
sős emberek nem kötődnek úgy a 
létesítményekhez. A gimnázium 
ragaszkodik a karbantartási esz-
közállományához is, amit rend-
szeresen fejlesztenek. Bobkó Géza 
dicséretes eredménynek nevezte 
a cég előrelépését, kiemelve, hogy 
a gyors ügyintézésnek köszönhe-
tően a Rákóczi út 51. szám alatti 
orvosi rendelő átadás-átvétele és a 
régóta várt gyógyúszás bevezeté-
se rövid idő alatt megtörtént. Szó-
ba került, hogy az önkormányzat 
által fenntartott intézmények dol-
gozói kedvezményes fürdőjegyet 
kapnak, kérte, hogy ezt terjesz-
szék ki az egészségügyi alapellá-
tásban dolgozó valamennyi sze-
mélyre, és hogy hétvégére is le-
gyen érvényes a lehetőség. Nyi-
ri Tibor szerint is rendezni kell a 
takarítók ügyét, mert úgy jobban 
számon kérhető a munka, a saját 
karbantartókat a gimnázium sze-
retné megtartani, de ha szüksé-
ges, máshol is besegítenek. Takács 
István képviselő arra hívta fel a fi-
gyelmet, hogy a kft. szolgáltatása-
inak ellenértéke a városkasszába 
kerül, miközben a cég viseli an-
nak negatívumait, hogy a szállítói 
tartozásokat nem tudják rendez-
ni, ezért egyetért azzal, hogy a be-
vételek közvetlenül a Városüze-
meltető Kft.-hez kerüljenek. Visi 
Ferenc kiemelte a cégvezető ta-
karékos gazdálkodását, majd úgy 
fogalmazott: a tervek akkor érnek 
valamit, ha megvalósulnak, eh-
hez adjon meg az önkormányzat 
minden segítséget. Egeli Zsolt azt 

az újszerű cégvezetői szemléletet 
méltatta, melynek köszönhetően 
ilyen eredményeket ért el a cég. 
Takács István ügyvezető hangsú-
lyozta, hogy továbbra is jó gazda-
ként őrködik a rábízott javak fe-
lett és a beosztottjaitól is ezt vár-
ja. A kedvezményes fürdő-igény-
bevétel kibővítésének ötletére re-
agálva elmondta: a lehetőség a jö-
vőben is csak hétfőtől csütörtökig, 
18-21 óráig áll rendelkezésre. A tá-
jékoztatót egyhangúlag vették tu-
domásul a városatyák.

Az ülésen módosították a Szán-
tó J. Endre Egyesített Szociális és 
Egészségügyi Intézet működé-
si szabályzatát, így a dokumen-
tumban új egységként szerepel 
az egynapos sebészeti ellátás és 
az ott végzendő kúraszerű terá-
pia, valamint az otthoni szakápo-
lási szolgálat.

EGÉSZSÉGÜGY, OKTATÁS
A 16. napirendi pontban az 

Időskorúak Gondozóháza sor-
sáról döntöttek a képviselők, 
ugyanis a Gyémántkapu Idősek 
Otthona Nonprofit Kft. ügyveze-
tője a közelmúltban ajánlatot tett 
az önkormányzatnak a gondo-
zóház működtetésére. A képvi-
selők egyhangúlag úgy határoz-
tak, hogy az önkormányzat mű-
ködteti tovább az intézményt és 
fejlesztési célokra fognak pályáz-
ni. Kiss Attila azt javasolta, hogy 
kezdjék el saját erőből a fejlesztést 
és majd februárban pályázzanak 
további forrásokra. Egeli Zsolt 
szerint nem időszerű az átadás, 
nagy igény van az idősek részé-
ről a létesítményre. Nem szünte-
tik meg a szolgáltatást csak azért, 
mert nem kötelező önkormány-
zati feladat.

A Szerencs és Környéke Orvo-
si Ügyeleti Társulás működéséről 
beszámolva Bobkó Géza kiemel-
te, hogy jól szervezett az ügyele-
ti rendszer. A társulási megálla-
podását azért kellett módosítani 
a testületi ülésen, mert Mád pol-
gármestere 2011 novemberében 
kérvényezte, hogy a társulás 2012. 
január 1-jétől biztosítsa a község 
lakosságának sürgősségi orvosi 
ügyeleti ellátását. Kiss Attila is-
mertette, hogy a csatlakozás fel-
tétele volt, hogy Mád két házior-
vosa kapcsolódjon be az ügyeleti 
rendszerbe. Nyiri Tibor arról ér-
deklődött, nem sok-e az ellátan-
dók száma, volt-e példa az ese-
tek egyidejű ütközésére. Bobkó 
Géza hangsúlyozta, hogy egy-
idejű riasztás esetén természete-
sen sürgősségi szempont alapján 
változtatnak a sorrenden. A kép-
viselő javasolta, hogy aki többet 
dolgozik ügyeletesként és fele-
lősséget vállal, legalább szerény 
díjazásban részesüljön, ugyan-
is jelenleg a szolgáltatással meg-
bízott Acutmed 2001 Kft. kap-
ja meg az ügyeleti díjakat. A tá-
jékoztatót egyhangúlag vette tu-
domásul a testület, Mád csatlako-
zásáról pedig Bobkó Géza tartóz-
kodása mellett határoztak.

A hat éve működő Ifjúsági In-
formációs Pont tevékenységéről 
Király Judit számolt be. Gál And-
rás örömét fejezte ki, hogy van a 
városban ilyen lehetőség a fiata-
lok számára. 

Az önkormányzat által fenn-
tartott nevelési és oktatási intéz-
mények igazgatói álláshely pályá-
zatának kiírásáról is határoztak a 
képviselők. A Rákóczi és Bolyai 
iskola, valamint a Szerencsi Ál-

talános Művelődési Központ je-
lenlegi igazgatóinak megbízatá-
sa 2012. július 31-ig szól, az új pá-
lyázatok kiírásával és elbírálásá-
val kapcsolatos feladatokat május 
31-ig kell elvégeznie a polgármes-
teri hivatalnak. Nyiri Tibor emlé-
keztetett, hogy a köznevelési tör-
vény még nem ismert, lehetsé-
ges, hogy a feltételrendszert ké-
sőbb annak megfelelően módosí-
tani kell. A nyilvános pályázat ki-
írásáról egyhangú döntés szüle-
tett, majd a testület jóváhagyta az 
önkormányzati közoktatási intéz-
ményrendszer minőségirányítási 
programjának a felülvizsgálatát.

Nyiri Tibor képviselő az önkor-
mányzatnál betöltött közművelő-
dési tanácsnoki munkájáról tájé-
koztatta a testületet, kiemelve, 
hogy a rábízott közművelődési 
osztály feladatainak száma nö-
vekedett az eltelt fél évben, ami 
a hivatali és intézményi struk-
túrában történt változásoknak 
köszönhető. Feladatai kat ered-
ményesen látták el. Gál András, 
Bobkó Géza és Takács István egy-
aránt dicsérően szólt az elvégzett 
munkáról, kiemelve, hogy Nyiri 
Tibor felkészült szakember, jutta-
tás nélkül, lelkiismeretesen, sza-
badideje terhére látta el feladatát. 
A tájékoztató tudomásulvételét 
követően a városatyák Nyiri Ti-
bor tanácsnoki megbízatása 2012. 
december 31-ig történő meghosz-
szabbításáról döntöttek, azzal in-
dokolva, hogy munkáját civil fog-
lalkozása mellett, magas szakmai 
színvonalon, kiemelkedő szaktu-
dással látta el.

A fűtés-karbantartási szerző-
désekről készült belső ellenőrzé-
si jelentésből Kiss Attila kiemelte, 
hogy a polgármesteri hivatal 2002 
októberében, a többi ajánlat beér-
kezése előtt kötött szerződést egy 
helyi vállalkozóval és ezen felül 
egyéb szabálytalanságokat is fel-
tárt a revizor. Egeli Zsolt ismer-
tette, hogy jelenleg a Városgazda 
Kft. látja el a feladatot kevesebb 
pénzért, az energia-megtakarítást 
szem előtt tartva. 

Az utolsó napirend keretében 
önkormányzat által adományoz-
ható helyi kitüntetésekről szóló 
rendelet módosításáról is dön-
tés született, mely szerint azok-
ban az években, amikor az ön-
kormányzat nem ítéli oda egyet-
len személynek sem a díszpolgá-
ri címet, két Pro Urbe kitüntetés 
adható.

A Különfélék között elhang-
zott, hogy az önkormányzat 2,9 
millió forintért értékesítette a 
Ford Ranger típusú gépkocsiját. A 
képviselői felajánlások realizálá-
sa kapcsán Czakóné Szikszai Or-
solya elmondta, hogy minden fel-
ajánlás teljesült 4,45 millió forint 
összegben. Heves János három-
havi képviselői költségtérítésé-
nek átcsoportosítását is megsza-
vazták a Nyárutó Klub részére. 
Koncz Ferenc polgármester az 
ülés végén rendkívüli bejelenté-
sében tudatta, hogy Szerencs Vá-
ros Önkormányzata 110 millió fo-
rint kormányzati támogatást ka-
pott a folyószámlahitelek vissza-
fizetésére.

A képviselők zárt ülés kere-
tében döntöttek arról, hogy lik-
viditási gondjaira tekintettel az 
önkormányzat 2012 januárjában 
adóelőleget vesz igénybe 60 mil-
lió forint összegben a 2012. évi 
adó terhére.

H. R.

A KÖZSZOLGÁLTATÁSOK IDEI DÍJAI
A Borsodvíz Zrt. előterjesztése alapján az alap-

díjak nem emelkednek január 1-jétől, azaz a ház-
tartásoknak egy köbméter vízért nettó 424 forin-
tot, a közületeknek nettó 459 forintot kell fizetni-
ük. A csatornahasználat díja közületeknek nettó 
559 forint köbméterenként, ami az előző árakhoz 
hasonlóan ugyancsak nem tartalmazza a vízter-
helési díjat és a forgalmi adót. A lakossági csa-
tornahasználat díja az állami díjtámogatás mér-
tékétől függ.

A szilárdhulladék-kezelési közszolgáltatá-
si díjak megállapítása előtt Egeli Zsolt elmond-
ta: a Zempléni Hulladékkezelési Közszolgálta-
tó Kft. 2011 novemberében 80 százalékos több-
séggel fogadta el a 2012. évi díjak mértékét, ahol 
Szerencs képviselője nemmel szavazott az áreme-
lésre. A testületi ülésen felvetődött: ha az önkor-
mányzat átvállalná a különbözetet a lakosságtól, 

az 2,5 millió forinttal növelné a város kiadásait. 
A képviselők végül edénytípusonként szavaztak 
a díjakról, mely alapján a lakosságot nem érinti 
az áremelés, azaz – a 2011-es évvel megegyező-
en – a kukák egyszeri ürítése 60 literes gyűjtő-
nél nettó 320 forintba, a 120 literes edénynél net-
tó 388 forintba kerül. További jó hír, hogy a 120 
literes ZHK-s szemeteszsák ára jelentősen csök-
kent, a felhasználói ár a korábbi bruttó 485 forint-
ról bruttó 280 forintra mérséklődött. Az 1100 lite-
res konténer után nettó 3710 forintot számol fel a 
szolgáltató, ami 4,2 százalékos emelést jelent. A 
lomtalanítás egyszeri alkalommal ingyenes, min-
den további esetben nettó 398 forintot kell fizet-
ni érte. Szabó Lászlóné városfejlesztési csoport-
vezető hozzátette: 2012-ben egy új igénybevéte-
li járulékot vezetnek be, melynek mértéke még 
nem ismert.
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Karácsonyi 
visszateKintés

A szeretet ünnepét számos 
településen ünnepelték kö-
zösségi szinten, egyes helye-
ken „Mindenki karácsonya” 
címszó alatt találkozott a la-
kosság, máshol közösen gyúj-
tották meg az adventi gyertyá-
kat, de voltak időszakhoz illő 
vásárok, kiállítások is.

Prügyön többnaposra sikere-
dett az ünnepi megemlékezés, 
a szentestét megelőző szerdán 
az oktatási intézmények szer-
vezésében tartottak kulturális 
programot a Móricz Zsigmond 
Általános Iskolában. Az ese-
mény alkalmat adott két peda-
gógus, Lapis Istvánné és Pata-
ki István Sándorné köszöntésé-
re, nyugdíjba vonulásuk alkal-
mából. Még ezen az estén ren-
dezték meg a karácsonyi sü-
teményvásárt, amelyen peda-
gógusok ínyencségeit kóstol-
hatta a nagyérdemű, másnap 
már az önkormányzat disz-

nótorosát ízlelhették meg a he-
lyiek a Móricz Zsigmond Em-
lékház gondnoki épületénél. A 
prügyi karácsony természete-
sen a hagyományokra épült, 
az elkövetkezendő napokban 
négy betlehemes csoport járta 
be a települést, eljátszva a Jézus 
születéséről szóló bibliai törté-
netet, majd átadták jókívánsá-
gaikat a község lakosságának. 
Nem maradtak meglepetés 
nélkül a legkisebbek sem, az 
óvoda munkatársai hatalmas, 
mintegy hat méter magas ka-
rácsonyfát díszítettek fel a tan-
intézmény aulájában, és itt he-
lyezték el a betlehemi Szent 
Családhoz tartozó történet fi-
guráit is. Erdei Sándor polgár-
mester a Szerencsi Hírek érdek-
lődésére megjegyezte, hogy a 
programokat hagyományte-
remtőnek szánták, ehhez ha-
sonló megemlékezés még nem 
volt a településen.

SfL

Mád csatlaKozott 
a szerencsi orvosi ügyelethez

A tokaj-hegyaljai település 
lakossága eddig sem nélkü-
lözött az orvosi ellátást illető-
en, lévén két körzettel is ren-
delkeznek, azonban a telepü-
lésvezetés most úgy döntött, 
hogy csatlakoznak a szeren-
csi ügyeleti társuláshoz.

Tatárka Jó-
zsef polgár-
mester (fotón-
kon) érdeklő-
désünkre el-
mondta: egy 
eu rópai jog
har monizáció

nak igyekeznek megfelelni ez-
zel a lépéssel, vagyis eleget tett 
az önkormányzat a törvényi 

kötelezettségnek. A pol-
gármester levélben keres-
te meg a Szerencs és Kör-
nyéke Orvosi Ügyeleti Tár-
sulás elnökét, kérve, hogy 
2012. január 1jétől bizto-
sítsa Mád lakossága felé a 
sürgősségi orvosi ügyeleti 
ellátást. A tavaly novem-
berben keltezett levél po-
zitív értelemben vett meg-
hallgatásra talált még eb-
ben a hónapban, a kérel-
met a B.A.Z. Megyei Kor-
mányhivatal NSZSZ Kis-
térségi Népegészségügyi 
Intézetének tiszti főorvosa 
üdvözölte, mint ahogy a felada-
tokkal megbízott szolgáltató 
ügyvezetője is. A csatlakozást 

egyhangú javaslattal támogatta 
a hat társulási tag, így Mád te-
lepülés január elsejétől immár 

igénybe veheti az orvosi ügye-
leti ellátást.

SfL

Az ifjú ERŐEMELŐ BAjNOK
Juhász Péter, a szerencsi 

Bocskai István Gimnázium 
diákja (fotónkon), Mádon él 
és a tanulás mellett erőeme-
léssel foglalkozik. 

Elmondása szerint ez a 
sportág abban különbözik a 
súlyemeléstől, hogy itt a fekve 
nyomás, a guggolás és a súlyzó 
felhúzásának összértéke adja a 
végeredményt. A gyakorlato-
kat három bíró figyeli, minden 
fogásból három próbálkozásra 
van lehetőség. Juhász Péter sze-
rény körülmények között edz, 
eredményei azonban kima-
gaslóak, a legjobb teljesítmé-
nye ötszázötven kilogramm. 
– A sportággal tavaly kezdtem 
el komolyabban foglalkozni, 

neveztem az Érden megren-
dezett országos bajnokságra 
és megnyertem – fogalmazott 
a fiatalember. – Ez kvalifiká-
ció volt az Európa Bajnokság-
ra, ahol ismét felállhattam a do-
bogó legfelső fokára korosztá-
lyos világcsúccsal, majd követ-

kezett egy komáromi OB, ami 
újfent aranyat ért. 

Juhász Péter elmondta, hogy 
ezzel a legutóbbi győzelmével 
kvalifikálta magát a Világ Ku-
pára, illetve a lettországi vbre. 
Az előzőt megnyerte, majd a 
világbajnokságon ezüstérmet 

szerzett. – Tulajdonképpen egy 
iskolai felvételi alapozta meg 
sportpályafutásomat, amikor 
jelentkeztem a rendészeti tago-
zatra a magam százkilencven-
egy centiméteres magasságá-
val és negyvennyolc kilómmal. 
Úgy éreztem, nem árt egy kis 
erősítés. A rendészeti nem jött 
össze, de ekkor már rendszere-
sen sportoltam és nem hagy-
tam abba. Az edzőm a hatvan-
hét éves Kalicki István, az ő la-
kásának szuterénjében emelge-
tek – mondja Juhász Péter, majd 
hozzáteszi: minden évben van-
nak országos megmérettetések, 
ám a nevezési díjak nyolcvan-
ötezer forintnál kezdődnek és 
ezek a versenyek színvonalai
val arányosan emelkednek. 
Sajnos, mindig a pénzből van 
a legkevesebb. Álom? A felnőtt 
és az abszolút világbajnoki cím 
elérése.

SfL

LÁTOGATÁS A BORHÁzBAN

A Mádi Művelődési Ház 
előtt gyülekeztek a helyben 
élő nyugdíjasok, majd autó-
busszal érkeztek az Első Má-
di Borházba, amely szeptem-
ber 16-án nyitotta meg kapuit. 

A házigazdák az ünnepek 
közeledtére való tekintettel al-
más süteménnyel és jókedvre 
derítő forralt borral kínálták a 
vendégeket, akik megismer-
hették a tizenhárom tagból ál-
ló Mádikör borait, a kihagyha-
tatlan sonkákat, a környező te-
lepülések kolbászait, szalonná-
it, mádi sajtokat, kézzel készí-
tett bonbonokat, tartósítószert 
nem tartalmazó dzsemeket.

A 45 fős nyugdíjas közösség 
havonta egyszer tart összejöve-
telt, rendszeresen köszöntik a 
névnapjukat tartó társaikat, ek-
kor éppen az Évákat ünnepelték. 

Rendeztek már fánksütő ver-
senyt, közös kirándulásokon 
vesznek részt, néhányan kó-
rusban is énekelnek. 

Mád képviselőtestülete 
minden évben odaítéli a kö-
zösségért díjat, amit 2011ben 
Koreny Lászlóné kapott meg, 

akinek ezúton is szeretnénk 
gratulálni. 

Dominikné
Szemán Ágnes

MÁGiKuS ERŐvONALAK 
A LEGyESBéNyEi HEGyEN

Hlivják László legyesbényei 
polgármester csodáról beszél, 
a településen élők azt mond-
ják, a sugárzás kedvezően hat 
a reumára. 

TokajHegyalja települé-
sei közül Legyesbénye azon 
ritka községekhez tartozik, 
amelynek egyik fele a törté-
nelmi borvidék hegységrend-

szerébe, másik fele az Alföld-
be csúszik. – A Fulóhegy fe-
lületi gammasugárzására már 
az 1960s években felfigyeltek 
– sorolja Hlivják László. – Ké-
szült akkoriban erről egy ta-
nulmány, ami már foglalko-
zott a szokatlan jelenséggel, de 
leginkább a felszín alatti ürege-
sedéssel. A napjainkban mért 
értékek a normális háromszo-

rosát jelezték és a miértre van 
egy teória: a háborús időszak-
ban – mivel a lakosságnak 
nem volt tüzelője – tarra vág-
ták a Fulóhegy erdejét. Ma-
napság teljes az erózió, vagy-
is nincs földréteg. A mélyben 
többfajta érc található, többek 
mellett ezüst, de olyan meny-
nyiségben, amelyet nem érde-
mes kibányászni. A fantázián-
kat tulajdonképpen az moz-
gatta meg, hogy reumás pana-
szokban szenvedők szerint ez 
a terület jótékony hatással van 
a betegségükre. Mivel tizen-
négy, nehezen megközelíthető 
barlangról, vulkanikus erede-
tű, védőréteg nélküli hegyről 
van szó, jóval könnyebben tör-
nek felszínre az erők. Egy éve 
cirka tizenöt helyen mértük be 
a Fulóhegyet. A normálistól el-
térően mindenütt háromszo-
ros értéket mutattak a műsze-
rek a sík területhez képest, az-
az háromszáz egységet a száz-
zal szemben. Azt nem igazán 
merem kijelenteni, hogy tény-
leg az erózió miatt van a szo-
katlan, de gyógyhatású jelen-
ség, ám hogy kiaknázatlan le-
hetőséggel bírunk, az biztos – 
hangsúlyozta Hlivják László.

SfL

Az EGyiKET BEfEjEzTéK, A MÁSiKAT ELKEzdiK
Taktaharkány Nagyközség 

Önkormányzata december 28-
án átadta rendeltetésének a fel-
újított Megyaszói Úti Óvodát, 
majd megtartották a belterüle-
ti csapadékvíz-elvezetés kiala-
kításának nyitóprogramját. 

Gadnai Mária, Taktaharkány 
jegyzője arról tájékoztatta a Sze-
rencsi Híreket, hogy az óvoda fel-
újítása EUs támogatással, közel 
százhatvanhárommillió forint-
ból valósult meg. Ebből mintegy 
négymillió volt a kedvezménye-
zett hozzájárulása és tizenegymil-
liótól több az EU önerőkiegészítő 
támogatása. A program – egye-
bek mellett – átépítésre, bővítés-
re, fűtéskorszerűsítésre adott lehe-
tőséget, ugyanakkor keresték az 

egyéni hátrányok megszüntetésé-
nek, a felzárkóztatásnak, az esé-
lyek megteremtésének feltételeit. 
A településen fő feladatnak tekin-
tik a másság elfogadására, tiszte-
letére törekvő nevelést, az esély-
egyenlőség biztosítását, a szülők-
kel, a családdal – mint partnerrel 
– szoros, együttműködő viszony 
kialakítását. Törekednek a peda-
gógusok felkészültségének céltu-
datos emelésére, továbbképzések-
re ösztönzik őket, segítik a halmo-
zottan hátrányos gyerekek neve-
lését.

A csapadékvíz elvezetését az 
indokolta, hogy több alkalom-
mal érte kár a települést nagyobb 
esőzések alkalmával. A megol-
dást eddig a szivattyúzás jelen-
tette, a vízrendezés elodázhatat-

lan feladattá vált. A Taktaövcsa-
tornába a település vasúton túli 
részének vízelvezetését a Sport, 
Szabadság, Móricz Zs. utcák 
nyílt árokrendszerének korsze-
rűsítésével kívánják megoldani, 
ugyanis a felszín alatti és felszí-
ni vizek veszélyeztethetik a la-
kosság biztonságérzetét. Jelen-
leg nincs vízelfolyási lehetőség, 
az esőzések belvizeket okoznak. 

A „Taktaharkányban egyes köz-
területeken belvíz és csapadék-
víz elvezetése” című, ÉMOP pá-
lyázatot a Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökség – Regionális Fejlesz-
tési Programok Irányító Hatósá-
gának vezetője 50 412 896 Ft el-
számolható összköltség mellett 
42 763 379 Ft összegű támoga-
tásra érdemesnek ítélte. 

SfL

A programok szervezésében a helyi általános iskola pedagó-
gusai is részt vettek. 

Ma már a szerencsi központi ügyelet látja el a mádi körzetet is.

Az újjáépített óvoda.

Az Első Mádi Borház vendégül látta a helyi nyugdíjasokat.
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ELZÁRÁS EGY RÚD 
SZALÁMIÉRT

Az egyik szerencsi áruház 
biztonsági őre telefonon tett 
bejelentést a rendőrségre de
cember 16án, mivel a bizton
sági kamerák felvételét figyel
ve észrevette, hogy egy férfi a 
csemegepultnál egy rúd szalá
mit a kabátja alá rejtett és egy 
dobozos sörrel a kezében elin
dult a pénztár felé. A kasszánál 
a sört kifizetve megpróbált az 
üzletből távozni, ám a bizton
sági őr feltartóztatta a férfit, aki 
a lopás tényét elismerte, amiért 
a Szerencsi Városi Bíróság elzá
rásra ítélte.

KERÉKPÁROS GÁZOLÁS 
Személyi sérüléssel járó köz

lekedési baleset történt decem
ber 22én Szerencsen, a ben
zinkutaknál lévő körforgalmi 
útkereszteződésben. Egy sze
mélygépkocsi a MOL üzem
anyagtöltő állomás felől a kör
forgalomba hajtott, majd a bel
város felé való kanyarodás so
rán a gyalogátkelő helyen köz
lekedő kerékpáros gyermek
nek nem adott elsőbbséget, mi
nek következtében összeütköz
tek. A baleset során a gyermek 
nyolc napon túl gyógyuló kéz
törést szenvedett.

MEGHIÚSULT 
MALACLOPÁS

Ismeretlen tettes ellen in
dult eljárás a Tokaji Rendőrőr
sön, mivel november 24én éj
jel egy óra körüli időpontban a 
Tarcal és Prügy között található 
tanyáról valaki megpróbált el
lopni egy sertést. A tolvaj a mel
léképületben lévő malacok kö
zül egy 60 kilós példányt sze
melt ki, majd leütötte azt, de 
cselekménye közben a tanya fel
ügyeletével megbízott személy 
megzavarta, így a férfi a sertést 
hátra hagyva elmenekült a hely
színről.

LOPOTT GERENDÁVAL 
SÉTÁLT

A Szerencsi Rendőrkapi
tányság nyomozói november 
29én délelőtt igazoltattak egy 
szerencsondi lakost Megya
szón, mivel az utcán kezében 
egy 5 méter hosszúságú fa ge
rendával haladt. A férfi beis
merte a rendőröknek, hogy a 
fát a helyi malomból tulajdoní
totta el, ezért a Szerencsi Rend
őrkapitányságra előállították, 

majd szabálysértési őrizetbe 
vették. A Szerencsi Városi Bíró
ság gyorsított eljárásban elzá
rásra ítélte tettéért.

ARCON LŐTTE 
FALUBELIJÉT

A Taktaharkányi Rendőr
őrsön indult eljárás az ellen a 
tiszalúci lakos ellen, aki no
vem ber végén a kora esti órák
ban egy gázriasztó fegyverrel 
másfél méterről az arcába lőtt 
falubelijének a tiszalúci vasút
állomáson. A sértett nyolc na
pon belül gyógyuló, könnyebb 
sérülést szenvedett. Az elköve
tőt az intézkedő rendőrök elfog
ták és előállították, majd garáz
daság vétségének elkövetése 
miatt gyanúsítottként hallgat
ták ki. A lakásán tett házkuta
tás alkalmával az elkövetéshez 
használt gázriasztó pisztolyt is 
megtalálták.

ÜTKÖZÉS 
A KÖRFORGALOMBAN
Közlekedési baleset történt 

december 14én délután Sze
rencsen, a Gyár út és a Kilián út 
végén lévő körforgalmi keresz
teződésben. A helyszínen kide
rült, hogy egy gépkocsi vezető
je Miskolc felől Sátoraljaújhely 
irányába közlekedve nem tar
tott kellő követési távolságot az 
előtte haladó és forgalmi ok mi
att megálló, rátkai lakos által ve
zetett személygépkocsi mögött, 
ami miatt hátulról nekiütközött. 
A baleset következtében szemé
lyi sérülés nem történt.

KözéRdEKű iNfORmáCióK
 y Polgármesteri Hivatal

Koncz Ferenc polgármester: fogadónap minden hó-
nap első csütörtökjén, legközelebb február 2-án 13–15 
óráig polgármesteri, 15–17 óráig országgyűlési képvise-
lői fogadóórát tart a polgármesteri hivatalban.
Dr. Egeli Zsolt alpolgármester: minden hónap har-
madik hétfőjén, legközelebb január 16-án 14–16 óráig. 
Tel.: 47/565-203.
Kiss Attila alpolgármester: minden hónap második 
szerdáján, legközelebb február 8-án 14–17 óráig. Tel.: 
47/565-203.
Dr. Ináncsi Tünde jegyző: minden páros hét szerdáján, 
legközelebb január 25-én 8–12 óráig. Tel.: 47/565-202.
Salamin Ferenc városi főépítész:   minden héten 
szerdán 10–13 óra között fogadja az érdeklődőket. Tel.: 
30/914-9728.
A fogadónapok előzetes telefonos bejelentkezés alap-
ján történnek. 
 

 y szerencsi városi Bíróság
Elnöki fogadónap: csütörtök 9–11 óráig.  Végrehajtá-
si ügyintéző, polgári és büntető iroda, valamint pénz-
tár csütörtökön 8–15 óráig, a hét többi munkanap-

ján 9–11 óráig.  Panasznap: minden héten csütörtö-
kön 8–15 óráig.
Tel.: 47/563-060, 563-080.
 

 y  szerencsi 
városi Ügyészség

Ügyfélfogadás munkanapokon 9–15 óráig. Vezető 
ügyész: előzetes időpont-egyeztetéssel fogadja az ügy-
feleket. Tel.: 47/361-630, 362-941.
 

 y Körzeti FöldHivatal
Szerencs, Kossuth tér 8. Pf.: 55. Tel.: 47/362-817, fax: 561-
134.  Ügyfélfogadási idő: hétfő és szerda: 8–12, és 13–15 
óráig. Kedd és csütörtök: 8–11.30 óráig. Pénteken az ügy-
félfogadás szünetel.
 

 y  szerencsi 
rendőrKaPitányság

Kapitányságvezetői fogadóóra: minden hónap első hét-
főjén, legközelebb február 6-án 9–12 óráig.
A Szerencsi Rendőrkapitányság áldozatvédelmi referen-
se minden hónap első hétfőjén, legközelebb február 6-án 
9–12 óráig tart fogadónapot.

Fegyverengedély ügyintézése:  hétfőn és szerdán 8–15.30 
óráig.
Tel./fax.: 47/563-340.
 

 y  szerencsi 
munKaÜgyi Kirendeltség

Ügyfélfogadási idő: hétfő és szerda: 8–12 óráig, 13–15 
óráig, kedd és csütörtök: 8–12 óráig, péntek: 8–11 órá-
ig. Tel.: 47/361-909.
 

 y  nemzeti adó- és vámHivatal 
ÜgyFélszolgálat

Szerencs, Széchenyi út 43. Tel.: 47/361-864. Ügyfélfo-
gadási idő: hétfő 8–15 óra, csütörtök 8–15 óra, péntek 
8–12 óra.
Miskolc, Kazinczy út 19. Ügyfélfogadási idő: hétfő 8–18 
óra, kedd és csütörtök 8–12 óra, szerda: 14-18 óra, pén-
tek 8–11 óra.
 

 y  Kistérségi 
néPegészségÜgyi intézet

Hétfő és szerda: 8–15.30 óráig, péntek: 10–12 óráig. Ked-
den és csütörtökön az ügyfélfogadás szünetel. Sírnyitással 

és hamvasztással, valamint a gyógyszer-engedélyezéssel 
kapcsolatos ügyintézés: hétfő–csütörtök 7.30–16 óráig 
és pénteken 7.30–13.30 óráig. Családvédelmi szolgálat, 
hétfő: 9–15 óráig, kedd: 13–15.30 óráig, szerda és csü-
törtök: 9–13 óráig, péntek: 10–12 óráig. Tel.: 47/561-025.

 y  gyógyszertáraK 
nyitva tartása

Január 13–15.: Centrum: hétfő–péntek 7.30–19 óráig, 
szombat 7.30–11.30 óráig. Oroszlán (ügyeletes): hét-
fő–péntek 8–19 óráig, szombat–vasárnap 8–14 órá-
ig.  Alba:  hétfő–péntek 8–17 óráig, szombaton 8–12 
óráig. Szerencs: hétfő–szombat 8–20 óráig, vasárnap 
8–19 óráig.
Január 16–22.: Centrum: hétfő–péntek 7.30–19 óráig, 
szombat 7.30–11.30 óráig. Oroszlán: hétfő–péntek 8–19 
óráig. Alba (ügyeletes): hétfő–péntek 17–22 óráig, szom-
baton–vasárnap: 12–22 óráig. 22 óra után a gyógyszertár 
telefonos egyeztetést követően az ügyeletes orvos kérésé-
re, rendkívüli esetben biztosítja a gyógyszer kiadását. Sze-
rencs: hétfő–szombat 8–20 óráig, vasárnap 8–19 óráig.
Január 23–29.: Centrum: hétfő–péntek 7.30–19 óráig, 
szombat 7.30–11.30 óráig. Oroszlán: hétfő–péntek 8–19 

óráig. Alba: hétfő–péntek 8–17 óráig, szombaton 8–12 
óráig. Szerencs (ügyeletes): hétfő–szombat 8–20 órá-
ig, ügyelet: 20–22 óráig, készenlét: 22–8 óráig; vasárnap 
8–19 óráig, ügyelet: 19–22 óráig, készenlét: 22–8 órá-
ig; ünnepnapokon: ügyelet: 8–22 óráig, készenlét: 22–
8 óráig. Készenléti időszakban a gyógyszertár telefonos 
egyeztetést követően, az ügyeletes orvos kérésére rend-
kívüli esetben biztosítja a gyógyszer kiadását. 

CÍMEK, TELEFONSZÁMOK:
Alba gyógyszertár: 
Szerencs, Rákóczi út 102. Tel.: 47/361-530.
Centrum gyógyszertár:
Szerencs, Rákóczi út 75. Tel.: 47/362-054.
Oroszlán gyógyszertár:
Szerencs, Bekecsi út 8. Tel.: 47/361-433.
Szerencs gyógyszertár:
Tesco áruház. Tel.: 47/ 560-302, 560-303.
 

 y KözérdeKű teleFonszámoK
Központi orvosi ügyelet: 47/364-300.
Egészségház (Rákóczi út 51.) diszpécserszolgálat:
47/362-255.

RENdŐRségi híREK ÚJ TÖRVÉNYEK SZÜLETTEK 1.
 y  Magyarország 

pénzügyi stabilitásáról
Magyarország pénzügyi sé

rülékenységének legfőbb forrá
sa a magas államadósság. Az 
Alaptörvény előírja, hogy az ál
lamadósságot a GDP 50%a alá 
kell csökkenteni. E törvény de
finiálja az államadósság fogal
mát, és szigorúan szabályoz
za ennek részét képező ön
kormányzati adósság képző
désének feltételeit. Automati
kusan kezeli az Alaptörvény 
azon kitételét, mely szerint tar
tós és jelentős gazdasági visz
szaesés esetén el lehet tekinte
ni az adósságcsökkentéstől, és 
belátható időn belül biztosítja 
az 50 százalékos adósságmu
tató elérését.

Részletezi az adórend
szer alapvető szabályait: elő
írja, hogy a személyi jövede
lemadó egykulcsos, és a gyer
mekvállalás költségeit ebben 
az adónemben kell érvényesí
teni. Lefekteti a nyugdíjrend
szer főbb alapelveit, amelyek 
biztosítják a megfelelő nyug
ellátást és a Nyugdíjbiztosítási 
Alap hosszú távú finanszíroz
hatóságát. A társadalombizto
sítási nyugdíjrendszer hosszú 
távú fenntarthatósága, pénz
ügyi stabilitása és a hatálya 
alatt álló biztosítottak nyugdíj
várományainak biztosítása ér
dekében a javaslat megszünte
ti a kötelező magánnyugdíj
pénztári tagdíjfizetést.

A módosítás a Költségveté
si Tanács szabályozását érinti. 

A tanács jelentősége és fele
lőssége abban áll, hogy őrkö
dik az Alaptörvényben rögzí
tett, az államadósság mértéké
re vonatkozó előírások betartá
sa felett. 

Egyértelművé teszi, hogy 
nem a fennálló adósságállo
mány mértéke, hanem az ab
ból eredő fizetési kötelezettség 
saját bevételhez viszonyított 
aránya nem haladhatja meg 
az 50%ot.

Összhangban a kötelező tag
díjfizetésre vonatkozó rendel
kezések megszűnésével, azon 
pénztártagok esetében, akik 
teljes társadalombiztosítási 
nyugdíjszolgáltatásban kíván
nak a későbbiek során része
sülni, indokolt határidővel 
(2012. március 31ig nyilatkoz
hat) biztosítani a magánnyug
díj pénztárakból az önkéntes 
visszalépés lehetőségét. A tag 
tagsági jogviszonyának meg
szüntetésekor a pénztártag
ság ideje alatt összegyűjtött 
tagdíjkiegészítést és reálhoza
mot a tag rendelkezése szerint 
részére ki kell fizetni, vagy ön
kéntes pénztárba, vagy a társa
dalombiztosítási nyugdíjrend
szerbe kell utalni.

A törvényt az Országgyűlés 
2011. december 23án 261 igen 
szavazattal, 39 nem szavazat el
lenében elfogadta.

 y A családok védelméről
A 2012. január 1jén hatályba 

lépő Alaptörvény L) cikkének 
(3) bekezdése értelmében a csa
ládok védelmét sarkalatos tör
vény szabályozza, amely hang
súlyozza, hogy a nemzet fenn
maradásának letéteményese a 
család, mint a társadalom azon 
legkisebb egysége, amelynek 
kiegyensúlyozott működése 
nélkül nincs harmonikus tár
sadalom és gazdaság. 

A törvény a korábbi években 
hiányzó kiszámíthatóságot, ál
landóságot és biztonságot hiva
tott megteremteni a családokat 
érintő szabályozás terén azzal, 
hogy sarkalatos törvényben 
szabályozza a családok védel
me szempontjából alapvető je
lentőséggel bíró értékeket és in
tézkedéseket. 

A törvény keretjellegű sza
bályozást biztosít, megnevezi 
a családok védelmére vonat
kozó alapelveket, amelyek ki
jelölik a családdal és a házas
sággal, mint elismert és véden

dő intézményekkel kapcsolatos 
állami feladatok irányát, illetve 
az ezekhez kapcsolódó állami 
kötelezettségeket. Meghatároz
za a különféle jogosultságok, 
kötelezettségek és kedvezmé
nyek tartalmát érintő legfon
tosabb rendelkezéseket, míg 
a részletszabályokat egyszerű 
többséget igénylő – főként már 
jelenleg is létező – külön törvé
nyek tartalmazzák. 

A törvény egyértelműen ál
lást foglal a család, a házasság 
és a gyermekvállalás, mint kö
vetendő és védendő társadal
mi, nemzeti érték fontossága 
mellett. Hangsúllyal szerepel a 
jogszabályban, hogy a család
ban történő nevelkedés biz
tonságosabb minden más le
hetőségnél. A család az embe
ri személyiség kibontakozásá
nak természetes és legbizton
ságosabb közege, éppen ezért 
megfelelő szintű társadalmi, 
állami megbecsülésre és véde
lemre érdemes. A család létre
jöttének biztos alapja a házas
ság, ami az egymás szeretetén 
és tiszteletén alapuló életkö
zösséget jelenti, ezért az min
denkor megbecsülést érdemel.

A törvény jól elhatárolható 
témakörökben határozza meg 
a családok védelmét szolgá
ló rendelkezéseket, fontos ré
sze a család jogállása, illetve a 
szülők, valamint a gyermek kö
telezettségeinek és jogainak a 
meghatározása.

A családi jogállást keletkez
tető élethelyzetek közül a tör
vény főszabályként a házassá
gon, illetőleg a gyermekvállalá
son (azaz az egyenes ági rokon
ságon) alapuló együttélési for
mákat kívánja – sarkalatos tör
vényi szinten – elvi védelemben 
részesíteni, kiegészítve a család
ba fogadó gyámsággal. A kap
csolatrendszer magában foglal
ja a házastárs és az általa nevelt 
gyermek közötti kapcsolatot is.

A foglalkoztatás terén is ki
emelt védelmet biztosít a kis
korú gyermeket nevelő szülő
nek, e körben külön is kiemelve 
a három vagy több gyermeket 
nevelő szülőt és azt, aki egye
dül neveli gyermekét, továbbá, 
aki a családban tartósan beteg 
vagy fogyatékkal élő gyerme
ket nevel. A törvény tartalmaz
za továbbá a fizetés nélküli sza
badság, a szülési szabadság, a 
szülői pótszabadság, a rész
munkaidős foglalkoztatás, a 

felmondási védelem intézmé
nyét, továbbá az apát megil
lető munkaidőkedvezményt. 
Ezzel kívánja a jogalkotó erő
síteni a munkajogi szabályok
ban már meglévő, a munka és a 
család közötti összhangot biz
tosító feltételeket. 

A törvény külön fejezet
ben rendelkezik a családok és 
a gyermekvállalás állami tá
mogatásáról. Az állam külön 
törvényben foglaltak szerint 
a gyermekek után járó családi 
kedvezménnyel támogatja a 
családokat. Az állam pénzbeli 
támogatás vagy természetbeni 
ellátás formájában hozzájárul a 
várandóssággal, a szüléssel, a 
szülőnek a gyermek gondozá
sával és nevelésével, valamint a 
taníttatásával összefüggő költ
ségekhez. A pénzbeli ellátá
sok terén újdonságot jelent az 
az addigi szabályozásban nem 
létező rendelkezés, amely sze
rint a családok támogatásának 
jogosultsági feltételeire vonat
kozó szabályozás megváltozta
tása esetén (kivéve, ha az a csa
ládokat kedvezően érinti) leg
alább 1 év felkészülési időt kell 
biztosítani. 

Fontos alapelvként fogal
mazza meg a generációk kö
zötti együttműködés szüksé
gességét is, amely a jövőben 
– külön törvényben foglaltak 
szerint – azzal is elismerést 
nyerne, hogy a gyermekek fel
nevelése a nyugellátások meg
állapításánál is figyelembe vé
telre kerül.

Az állam ösztönzi a csa
lád és a gyermeknevelés érté
két közvetítő műsorok, média
tartalmak bemutatását, a mé
diaszolgáltatók által elköve
tett jogsértések esetén alkal
mazható jogkövetkezmények
ről külön törvény rendelkezik. 
Az elfogadott törvény rendel
kezik arról is, hogy a kiskorú 
gyermek szülője köteles gyer
meke felügyeletéről külön jog
szabályban foglaltak szerint 
gondoskodni, amikor a gyer
mek éjszaka közterületen, szó
rakozóhelyen tartózkodik, va
lamint, hogy a gyermekeknek 
nyújtott támogatást a gyerme
kek gondozására, nevelésére 
kell fordítani.

A törvényt az Országgyűlés 
2011. december 23án 299 igen 
szavazattal fogadta el.

(Folytatjuk.)
Szemán Ákos

Régi-új fŐigAzgATó 
A NAV ÉLÉN

Vida Ildikó, a Nemzeti Adó és Vámhivatal el
nöke 2012. január 1jei hatállyal Szabó Zsolt (ké
pünkön) dandártábornokot, a NAV Központi Hi
vatal vám és pénzügyőri szakmai szakfőigazga
tóját nevezte ki a Nemzeti Adó és Vámhivatal 
Északmagyarországi Regionális Vám és Pénz
ügyőri Főigazgatósága vezetőjének. A korábbi fő
igazgató, Erdélyi János ezredes 2011. december 

30ai hatállyal nyugállományba vonult.
Szabó Zsolt dandártábornok 2009 nyaráig, a vám és pénzügy

őrség (VP) országos parancsnokhelyettesi kinevezéséig vezette az 
egykori VP Északmagyarországi Regionális Parancsnokságát. A 
VP és az APEH integrációját követően 2010. január elsejétől Szabó 
Zsolt, a NAV Központi Hivatal vám és pénzügyőri szakmai szak
főigazgatója volt. Munkájával hozzájárult a VP és az APEH zökke
nőmentes összevonásához. Szabó Zsolt dandártábornok főigazgatói 
kinevezését január 2án Arnold Mihály, a Nemzeti Adó és Vámhi
vatal elnökhelyettese jelentette be Miskolcon, megköszönve Erdélyi 
János ezredes elmúlt 30 évben végzett kitűnő szakmai munkáját.
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A cukorgyárak privatizáció
ját, valamint Magyarország 
Európai Unióhoz történő csat
lakozása óta a közösségi cu
korreformok során képviselt 
magyar álláspontot értékelő, 
és annak itthoni következmé
nyeit feltáró vizsgálóbizottság 
– melynek Koncz Ferenc is tag
ja volt – munkájának eredmé
nyéről 2011. december 28-án je
lentést nyújtott be az Ország
gyűlésnek, amelyről az alábbi
akban olvashatnak.

Az I. világháború kitörésé-
ig Magyarországon 31 cukor-
gyár működött, ezt követően 
az új határok között 12 cukor-
gyár maradt. A II. világháború 
után a cukorgyárakat államosí-
tották, irányításukat minisztéri-
umi igazgatóság látta el, amely 
1964-ben országos vállalattá ala-
kult. A cukorgyárak 1971-től ön-
állósultak, tröszti irányítással, ez 
utóbbi 1980-ban megszűnt.

A TIZENKÉT HAZAI ÜZEM
1990-ben az alábbi települé-

seken működtek cukorgyárak 
Magyarországon: Ács (Komá-
rom-Esztergom megye, alapít-
va: 1871-ben), Ercsi (Fejér me-
gye, alapítva: 1910-ben), Hat-
van (Heves megye, alapítva: 
1889-ben), Kaba (Hajdú-Bihar 
megye, alapítva: 1979-ben), Ka-
posvár (Somogy megye, alapít-
va: 1894-ben), Mezőhegyes (Bé-
kés megye, alapítva: 1889-ben), 
Petőháza (Győr-Moson-Sop-
ron megye, alapítva: 1880-ban), 
Sarkad (Békés megye, alapítva: 
1912-ben), Sárvár (Vas megye, 
alapítva: 1895-ben), Selyp (Heves 
megye, alapítva: 1889-ben), Sze-
rencs (alapítva: 1889-ben), Szol-
nok (Jász-Nagykun-Szolnok me-
gye, alapítva: 1914-ben).

A Magyar Népköztársaság El-
nöki Tanácsa törvényerejű ren-
deletével 1984-ben átszervezte az 
állami vállalatok irányításának 
rendszerét, létrehozta a vállala-
ti tanács intézményét. Ezzel te-
remtette meg annak a folyamat-
nak a jogi alapjait, amely a „spon-
tán privatizációnak” nevezett, a 
valóságban a szocialista vállalat-
vezetések és az általuk képviselt 
vagy őket befolyásoló érdekcso-
portok ellenérték nélküli nagy-
arányú tulajdonszerzését ered-
ményezte. A folyamat következő 
lépése volt a gazdasági társasá-
gokról szóló 1988. évi VI. törvény, 
valamint a gazdálkodó szerveze-
tek és a gazdasági társaságok át-
alakulásáról szóló 1989. évi XIII. 
törvény meghozatala.

A törvények találkozási pont-
ja nyitott egy kaput, és ez indí-
totta el az úgynevezett spontán 
privatizációt azzal, hogy lénye-
gében a vállalati tanácsok gyako-
rolták a tulajdonosi jogokat. Ez-
által az állami tulajdonban lévő 
vállalatok egyrészt értékesíthet-
ték a vagyontárgyaikat, másrészt 
bevihették ezeket a vagyonrésze-
ket más cégekbe. Akár úgy, hogy 
magánszemélyek, akár úgy, 
hogy külföldi befektetők vettek 
részt a társaságban. Ennek jegyé-
ben a ’80-as évek végén, a ’90-es 
évek elején a vállalatok számos 
olyan vállalkozást hoztak létre, 
amelyek keretében az állami tu-
lajdonú termelővagyon egy ré-
szét magánvállalkozásokba szer-
vezték ki. 1989-re nyilvánvalóvá 
vált, hogy a spontán privatizá-

ció, a vállalati tanácsok működé-
se az ország számára kedvezőt-
len eredményekkel jár. Az állami 
tulajdon valós ellenérték nélkül, 
a Németh-kormány időszaká-
ban megalkotott jogszabályokat 
kihasználva került a helyzetben 
lévők, a vagyonhoz, az informá-
cióhoz hozzáférő pártvezetők és 
vállalati igazgatók tulajdonába. 

A jelentés megállapítja, hogy a 
vállalatok vezetői gyakran fon-
tosabbnak tartották személyes 
megfontolásaikat, mint maga a 
vállalat vagy az állami terme-
lővagyon érdekét, és gyakran 
a saját gazdagodásukra különí-
tettek el olyan állami vagyonré-
szeket, amelyeket nyilván az ál-
lam javára kellett volna üzemel-
tetniük. Ennek a jegyében dön-
tött úgy 1990 januárjában az Or-
szággyűlés, hogy törvényt hoz 
az állami vagyon védelméről és 
egy olyan intézmény létrehozá-
sáról, amelynek egyik feladata, 
hogy megkísérelje megóvni a 
közjó javára az állam vagyonát. 
Ez lett az Állami Vagyonügy-
nökség (ÁVÜ), amely 1990 már-
ciusában jött létre. Az ÁVÜ-höz 
ebben az időszakban 1856 állami 
vállalat tartozott, a rendelkezés-
re álló apparátus 11 fő volt. Nyil-
vánvaló, hogy a szervezet ebben 
a formában, ezzel az apparátus-
sal nem tudott megfelelni a vele 
szemben támasztott elvárások-
nak. Az igazgatótanács az új Or-
szággyűlés megalakulását köve-
tően, csak 1990 augusztusában 
kezdte meg tevékenységét.

A bizottság megállapította, 
hogy a cukorgyári értékesíté-
sek jelentős részének előkészíté-
se a vállalati vezérkarok által tör-
tént, ezáltal 1992-ig, a vállalati ta-
nácsok megszűnéséig a privati-
zációs folyamatokban a spontán 
privatizációs jelenségek folya-
matosan tetten érhetőek voltak.

Megjegyzendő: a cukorgyá-
rak pénzügyi helyzete meg-
romlott azáltal, hogy a kamat-
szint megemelkedett és közben a 
KGST-piac összeomlott, amelyre 
a magyar cukorágazat 200 ezer 
tonna cukrot értékesített. Miu-
tán az élelmiszeripari termékek 
jelentős hányada – amelyhez cu-
kor kellett – nem volt konverti-
bilis valutáért értékesíthető ter-
mék, azonnal mintegy 200 ezer 
tonna felesleget generált, ami 
eladatlan készletek formájában 
jelentkezett. Ezen kívül a cu-
kor hatósági áras termék volt 
és ez 1990-ben megszűnt, mely-
nek eredményeként a cukor ára 
drasztikusan emelkedett.

A cukorgyárak nagy része je-
lentős finanszírozási gondokkal 
küszködött, ezért olyan befekte-
tőt kerestek, akik hajlandóak vol-
tak a cukoriparban jelentős tőke-
emelést végrehajtani. Összessé-
gében a 12 cukorgyárból a 7 leg-
korszerűbb, legmodernebb cu-
korgyár privatizációjára került 
sor 1990 júliusától 1991 júniusá-
ig: Hatvan, Kaba, Kaposvár, Pe-
tőháza, Selyp, Szerencs és Szol-
nok. Az üzemek úgy kerültek 
külföldi irányítás alá, hogy a há-
rom külföldi befektető (Agrana, 
Beghin-Say, Tate&Lyle) a 30-40%-
os kisebbségi részesedés mellé 
mindenhol megkapta a többsé-
gi menedzsment-jogokat. Kevés 
kötelezettséget kellett vállalniuk 
a jövőbeni tevékenységükre vo-
natkozóan, viszont ők minden-
hol megkapták az ÁVÜ-nél ma-

radó többségi részvénycsomag-
ra szóló elővásárlási jogot is, il-
letve a Beghin-Say esetében még 
egyéb jelentős állami garanciákat 
is. Az Állami Vagyonügynökség 
az állóeszközvagyont, a befekte-
tő a forgóeszközt vitte be a tár-
saságba.

HároM prIvATIZácIó
A Beghin-Say nevű francia 

vállalat 1991. június 26-án egy-
idejűleg szerzett tulajdont és irá-
nyítást a 4 cukorgyárban (Hat-
van, Selyp, Szerencs, Szolnok), 
3 részvénytársaság alapításá-
val. A szerencsi társaságban az 
alapító okirat szerint közel 28%-
ot szerzett a cég, 259 millió fo-
rintos tőkeemelés fejében. Szol-
nokon szintén 28%-ot szerzett a 
Beghin-Say, 390 millió forintos 
tőkeemelés fejében. A hatvani 
és selypi gyárat magában fogla-
ló rt. alapító okirata is az előző 
kettővel azonos módon és tarta-
lommal készült. E három rész-
vénytársaság megalapításával 
együtt, szintén 1991. június 26-
án az ÁVÜ és a Beghin-Say szin-
dikátusi szerződést kötött egy-
mással, amelyben rögzítették a 
Beghin-Say-nek az ÁVÜ részvé-
nyeire az elővásárlási jogot (opci-
ót), a vállalatok Beghin-Say álta-
li többségi irányítását, valamint 
annak a tilalmát, hogy az ÁVÜ a 
francia cég bármely versenytár-
sának értékesíthesse a saját tu-
lajdonrészét. A részvénytársasá-
gok alapító okirataiban szereplő 
28%-okhoz képest a Beghin-Say 
a szindikátusi szerződés kerete-
in belül azonnal vásárolt még 
mintegy 11%-nyi részesedést 
mindhárom vállalatban, össze-
sen 1 milliárd 125 millió forintért 
(amelyből 80%, azaz 900 millió 
Ft illette a magyar államot), így 
összességében mindenhol 39%-
os részesedésük lett. A szindi-
kátusi szerződésben az ÁVÜ 
még a három, korábban privati-
zált cukorgyár (Kaba, Kaposvár, 
Petőháza) esetéhez képest is jó-
val kedvezőbb feltételeket biz-
tosított a külföldi befektetőnek, 
mert gyakorlatilag mindenre 
garanciát vállalt: a cukorgyárak 
követeléseire, munkajogi perek-
re és egyebekre is. Mindezt kár-
talanítási feltételekkel és egy 800 
millió forintos bankgaranciával 
meg is kellett erősíteni. Ennek a 
bankgaranciának a legnagyobb 
részét a francia tulajdonos a ké-
sőbbiek során le is hívta.

A bizottság értékelésében 
megállapította: az, hogy az ál-
lam 30%-ért adott el vállalat-
irányítási jogokat, súlyos szak-
mai és egyben gazdaságstraté-
giai hiba volt, amely egyértel-
műen nem Magyarország érde-
keit szolgálta, hanem kizárólag 
a külföldi befektetőkét.

Megjegyzendő: Nyugat-Eu-
rópában kényesen ügyeltek ar-
ra, hogy az állam mindig ren-
delkezhessen aranyrészvény-
nyel érdekei megvédése céljá-
ból. Magyarországon nem így 
történt. Az ÁVÜ többségi rész-
vénycsomagjaira való elővásár-
lási jogokkal pedig véglegesen 
és visszafordíthatatlanul bebe-
tonozták ezeket a privatizációs 
konstrukciókat, jelentős mérték-
ben korlátozva annak a lehető-
ségét, hogy a későbbiekben (ha 
a szükség úgy hozza) az állam 
bármilyen érdemleges módon 
fel tudjon lépni a magyar cu-

koripar védelme érdekében. Er-
re lett volna szükség például a 
2004–2006-os EU-s cukorreform 
időszakában.

A MEgMArAdT öT ÜZEM 
sorsA

Az Első Hazai Cukorgyártó és 
Forgalmazó Konzorcium 1993. 
szeptember 10-én konzorciumi 
szerződéssel jött létre és hatvan 
jogi személyből állt, köztük az 
Ötök Kft., melyet az öt megma-
radt cukorgyár (Ács, Ercsi, Me-
zőhegyes, Sarkad, Sárvár) 36 fős 
vezérkara birtokolt, továbbá öt-
venhat termelőszövetkezet és 
három önkormányzat. A hatvan 
konzorciumi tag szerződésben 
rögzítette, hogy közös képviselő-
je az Ötök Kft. A konzorcium pá-
lyázattal az öt cukorgyár 50,1%-
os tulajdonrészét vette meg az 
ÁVÜ-től, halasztott fizetéssel. A 
szerződésben a konzorciumi ta-
gok az Ötök Kft.-t bízták meg va-
gyonkezeléssel, azaz nevükben 
az öt cukorgyár közgyűlésein az 
Ötök Kft. szavazott, cserében vi-
szont valamennyi konzorciumi 
tag helyett az Ötök Kft. (azaz az 
akkori vezetők) fizették a rész-
vények ellenértékének részlete-
it az induló összeg kivételével. 
Az ÁVÜ a a részvényeket a fi-
zetés ütemében, az ahhoz kap-
csolódó jogokat azonnal átadta. 
Ez a struktúra mutatja, hogy a 
cukorgyárak tulajdonosi irányí-
tásában nem vesznek részt me-
zőgazdasági termelők, helyettük 
a gyárvezetők társasága dönt.

A gyárak privatizációjának 
feltétele volt az öt gyár fúzió-
ja és a Magyar Cukor Rt. (M. C. 
Rt.) létrejötte (1995. május 26.). A 
fúzió kezdeményezését az ÁVÜ 
vállalta fel, a hazai cukorgyártás 
pozícióinak megőrzése a hazai 
piacon jelenlévő 75%-os külföl-
di részesedésre tekintettel. Egy-
értelmű, hogy 1993-ban az An-
tall-kormánynak szándéka volt 
arra, hogy a megmaradt öt cu-
korgyár magyar termelői kézbe 
kerüljön és maradjon. Az Ötök 
Kft. neve 1995. július 15-ével El-
ső Hazai Cukorgyártó és Forgal-
mazó Kft.-re módosult, mellyel 
egy időben tőkeemelést hajtott 
végre új tagok bevonásával. Ek-
kor közel 100 termelőszövetke-
zet és magánszemély vált tulaj-
donossá, ezen módon az öt gyár 
többségi tulajdonosává. Ezzel és 
az M. C. Rt. fúzió útján való lét-
rejöttével megvalósult az 1993-as 
privatizációs cél, a termelők szé-
les köre lett öt magyar cukorgyár 
többségi tulajdonosa.

1996-ban a tagok a vezetők ja-
vára az iratokból kideríthetetlen 
okból, látható ellentételezés nél-
kül lemondtak szavazati joguk 
jelentős részéről és a vezetés a 
16%-os tulajdonrész mellett így 
már 60%-os szavazati joggal ren-
delkezett.

1996. szeptember 18-án az 
Agrana-csoport megvásárolta a 
menedzsmenti közös tulajdonú 
üzletrészt, valamint az ácsi, az 
ercsi, a mezőhegyesi, a sarkadi és 
a sárvári termelői közös tulajdo-
nú üzletrészt. A vételárak, illet-
ve a szerződések egyéb rendel-
kezései nem nyilvánosak, ezért 
nem ismertek. Ezzel az Agrana-
csoport a Magyarországon mű-
ködő 12 gyár közül 7 felett szer-
zett többségi ellenőrzést. Ezt kö-
vetően az Agrana tőkét emelt a 
kft.-ben, ami után az Agrana tu-

lajdoni aránya 98,44 %-ra emel-
kedett, ezzel gyakorlatilag a tár-
saságban maradt magyar terme-
lők a perifériára szorultak.

Az Első Hazai Cukorgyár-
tó és Forgalmazó Kft. saját üze-
mi tevékenysége végül teljesen 
megszűnt, egyetlen funkciója az 
M. C. Rt. részvényeinek tulaj-
donlása és az ebből eredő oszta-
lék beszedése és elosztása volt a 
fent jelzett tulajdonosi arányok-
nak megfelelően, azaz az oszta-
lék gyakorlatilag teljes egészé-
ben az Agrana-csoporthoz ke-
rült. Megjegyzendő: az Agrana-
csoporté a jelenlegi egyetlen, ka-
posvári cukorgyár.

2008. június 1-jével az Első Ha-
zai Cukorgyártó és Forgalmazó 
Kft. elhatározta, hogy végelszá-
molással megszűnik, végül a 
kft.-t 2009. január 20-án a cég-
bíróság törölte a cégjegyzékből.

A MAgyAr cuKor rT. 
KÜlföldI KÉZbEN

A társaság az 1995-ös évet 170 
millió Ft veszteséggel zárta (any-
nyival, amennyit szakértők és ta-
nácsadók díjazására fordított), 
alaptevékenységével 1,9 milliárd 
Ft nyereséget termelt. Az 1996-os 
évet 848,5 millió Ft veszteséggel 
zárta, azonban ekkor már alap-
tevékenységével, azaz cukorel-
adással 3,3 milliárd Ft nyeresé-
get termelt. A cég 1996 végére 
10,3 milliárd Ft hitelállomány-
nyal rendelkezett.

A bizottság megállapította, 
hogy a társaság alultőkésített 
volt, a szükséges forgótőke tö-
redékével sem rendelkezett. A 
pénzügyi műveletek számotte-
vő veszteségei rontották a társa-
ság piaci esélyeit és a tény, hogy 
a társaság jegyzett tőkéjének 
több mint 75%-át elérő 1996-os 
fedezeti eredménye ellenére két 
év alatt jegyzett tőkéjének közel 
25%-át vesztette el. Ez arra mu-
tat, hogy a társaság ügyveze-
tése vagy feltűnően sikertelen 
volt, vagy ily módon vált szük-
ségessé, hogy a többségi tulajdo-
nos, az Első Hazai Cukorgyár-
tó és Forgalmazó Kft. – mely-
ben az osztrák Agrana-csoport 
többségi tulajdont szerzett – tő-
két emeljen a forgótőke biztosí-
tása és a veszteségek pótlása ér-
dekében és ezzel abszolút több-
séget szerezzen.

Az M. C. Rt. vezetői végül a 
magyar államhoz fordultak an-
nak érdekében, hogy a szüksé-
ges forgótőkét bocsássa rendel-
kezésre tulajdonosi vagy egyéb-
ként kedvezményes kamatozású 
hitel formájában. A Horn-kor-
mány és annak vezetői azon-
ban elzárkóztak a megkeresések 
elől. A cég vezetői megkeresték a 
Magyar Befektetési és Fejleszté-
si Bankot, amely elzárkózott a fi-
nanszírozás elől. Az M. C. Rt. vé-
gül mivel nem rendelkezett ele-
gendő forgótőkével, bár állóesz-
köz-állománya – mint fedezet – 
a szükségesnek tartott 1,2, leg-
feljebb 2 milliárd forint összeget 
többszörösen meghaladta, más-
honnan finanszírozta kiadásait.

1996. december 19-én az oszt-
rák Agrana-csoport megszerezte 
a többségi tulajdont az Első Ha-
zai Cukorgyártó és Forgalmazó 
Kft.-ben, ezzel megkezdődött 
az a folyamat, amelynek ered-
ményeként az M. C. Rt. teljes 
irányítása az Agranához került. 
Ezt követően az M. C. Rt. köz-

gyűlése 1997. január 16-án és má-
jus 27-én is tőkeemelést határo-
zott el, mellyel a kisrészvényesek 
tulajdoni aránya mellékessé vált. 
Fontos, hogy 1997. május 27-ével 
az ÁVÜ-t megillető részvények-
hez kapcsolódó többletjogosítvá-
nyok megszűntek és azok egy-
szerű törzsrészvénnyé alakul-
tak át. Ez a lépés megfosztotta 
a magyar államot attól, hogy a 
társaság vonatkozásában alap-
vető nemzeti, a magyar terme-
lők, kistulajdonosok érdekeit vé-
dő lépéseket tehessen. A három 
biztosított jog közül a legfonto-
sabb a számviteli beszámoló el-
fogadásához kapcsolódó vétójog 
volt. 1997-ben megtörtént a ma-
radék állami részesedés kivásár-
lása is és ezzel lezárult a tulajdo-
nosi úton történő informálódás, 
befolyásolás lehetősége a társa-
ságnál. 1997 év végére az Agra-
na-csoport már a magyar cukor-
termelés 37%-ára gyakorolt be-
folyást.

1998. december 22-én az 
M. C. Rt.-be beolvadt a Kapos-
cukor Rt., majd 1999-ben a társa-
ság az ercsi cukorgyárat bezárta 
és eladta, a sárvári üzemet szin-
tén bezárta.

A társaság a 2000-es években 
folyamatos és számottevő nye-
reséggel működött. Az értékesí-
tés nettó árbevétele 2003-ban 18 
milliárd, 2007-ben 28 milliárd, 
2010-ben 32 milliárd Ft. Mind-
ebből egyértelmű, hogy a cu-
korgyártási és -értékesítési tevé-
kenység nyereséges, eredményes 
Magyarországon. Mindez foko-
zottan felveti azt a kérdést, hogy 
az 1995–96-os időszakban miért 
nem nyújtott a magyar állam és 
az erre hivatott fejlesztési bank 
forrásokat a termelőknek annak 
érdekében, hogy a legnagyobb 
magyar cukoripari egység ha-
zai termelői kézben maradjon.

A bizottság megállapította: 
1993-ban az öt cukorgyár pri-
vatizációjánál az volt a cél, hogy 
az öt cukorgyár fuzionáljon, an-
nak érdekében, hogy az egyesü-
lésben rejlő szinergiákat ki lehes-
sen használni, és a magyar cu-
koripar fennmaradjon. Ehhez 
képest 1995-ben, amikor meg-
valósult a fúzió, akkor a ma-
gyar állam egy olyan társasá-
gi szerződést kötött a kisebbsé-
gi tulajdonossal, amely arany-
részvényeket biztosított a ma-
gyar állam számára, majd ma-
ga a társasági szerződés rendel-
kezik ezeknek a jogoknak a min-
den ellenérték nélküli eliminálá-
sáról. A bizottság sem a rendel-
kezésre álló dokumentumok-
ból, sem a meghallgatott szemé-
lyektől nem kapott választ arra, 
hogy miért kötött ilyen előnyte-
len szerződést akkor a magyar 
állam, miért mondott le ezekről 
a jogokról, holott ezek nagyon 
erős jogosítványok voltak. A bi-
zottság arra sem kapott választ, 
hogy mi volt az a fordulat 1993-
hoz képest 1995–1996-ra a gazda-
ságpolitikában, amely azt indo-
kolta, hogy a magyar állam még-
is a sorsára hagyta ezeket a cu-
korgyárakat, mégis úgy döntött, 
hogy azt a szükséges forgótőkét 
nem bocsátja a rendelkezésére, 
nem is segíti kedvezményes hi-
telhez, ami ahhoz vezetett, hogy 
végül a társaság külföldi kézbe 
került. 

(Folytatjuk.)
Szemán Ákos
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Jeney András

Csak ott ne 
legyek

Csak ott ne legyek,
Sem lenn, sem akár odafenn,
Hol nincs fenn,
Nincs más, csak alant,
Csak a mély odalenn, –
Csak ott ne legyek sohasem.

Ott, hol a holttest mind temetetlen
Együtt sír – egyedül,
Ahonnan a szó is már tehetetlen
Messzire elmenekül,
Szeretet hidegül, dermed ridegül,
Nem süt a Nap,
Didereg, heve hűl,
Hol szembogarakban a félelem ül,
S ami szép volt, minden a bűn
Mocsarába merül,
És elhal a lélek.
 
De holtan is kínban-tepsibe’ sül,
Tüze mélyrefagyasztva,
Szénfeketére,
Nincs szín, nincs dallam,
Megnémul az ének,
S jéggé égett szíveken üt
Sebeket csorbult fejszének
Vérszagos éle.

Csak ott ne legyek sohase’.

Házsongárd 
fölött

Demjén Anettának
Éj árnya, fénye – messzi La Valetta –,
Távoli múlt: Apáczai s Aletta,
S mint Áprily-vers, altja bút ha zsongna,
Suttogva dúdol, sír a tölgyfa lombja.

A fák tudják, amit a költő egykor,
Gordonka könnye hulló őszi verssor;
Házsongárd álma – mégis! – van der Maet-ja,
S jambusba kezd húrján Aletta-hárfa.

Száz éveket őriz a kő s az ének…
Őszök tele – talán – tavaszra ébred;
A szó is, lám, visszhangra lelt: Anetta.

Akkordja színes hóvirág-paletta,
És rajta fény, karácsony-csillagocska;
Tenéked hozta énekét, Anetta.

Viczai Henrietta

nyársirató
Ölelni kell itt a fákat, 
Ahogy az elmúlásnak 
Keresztet állnak 
Egyenként színes angyalok. 
 
Ölelni kell a vörösre festett 
Halálra váró csendet, 
S hogy csörrenve futnak a hajnalok 
Mint láncszemek a kínpadon 
 
Kiterítve már a nyár 
Titkai hullnak 
Az ölelkező hónapoknak, 
Alamizsna sóhajok. 
 
Ölelni kell itt a fákat, 
Ahogy az elmúlásnak 
Keresztet állnak… 

Válasz nélkül
Ha zörgetek éjfél után az ablakon, 
Gyújtasz-e lángot a kifeküdött éjszakában? 
Miért bújtatjuk sötétben a falakat, 
Hajnalra elnyeli a kikönyörgött alázat. 
 
Ez már a szeptember szele? 
Pihékből épít templomot az érzés 
Az ősz kertkapujába 
Tántorodik köröttünk a vágy, 
Sárgul a szerelem ruhája. 
 
Egy perc és minden visszahőköl, 
Nézünk a mázgás üvegoltáron át. 
Megcsonkult gyertya a párkányon, 
Mondj átkot, ha mersz 
Vagy mondj imát.

Leskó Imre 

a HonVágyról
Jó álmodni a szép hazai tájról.
A Nagy-hegy lankáin virágot tépni.
Álmodni egy nagy virágcsokorról,
s otthon kedvesem ölébe tenni.

Jó felidézni a virágillatot,
a meleg szobát, hol szép az álom.
Felidézni, hogy anyám ringatott,
s lilaakác kúszott a házfalon.

Jó inteni – gondolatban – olykor
a szomszéd felé, ha jön a reggel.
Kortyolni az édes, tüzes borból.
Most üzenek vándor fellegekkel.

Jó elképzelni a hazatérést,
azt, hogy a kapuban már várnak
és felteszik az ezernyi kérdést:
Hogyan gyötörtek meg a vágyak?

Jó letenni, – kábult hangulatban –
a nyűgös csomagot, ami húzott.
Rendetlenséget tenni otthonomban,
Míg minden ajándékot előhúzok.

Jó rájönni, mit ér a honvágy.
Hazatalálsz, mint szelíd galamb.
Sehol sincs a tiednél jobb ágy,
otthon szól legszebben a harang.

Németh Tibor

Háborgó ég 
alatt    

 Kirajzott vasmadarak szálltak 
az égen, süvöltő terhüktől 
ragyás sebekre szakadt a föld.   
Félelem mosta az arcokat,      
s ködbe bújt a déli alkonyat.   
Füst volt a lehelet, vér a nyál, 
korom lett a betevő falat, 
repedt, tört, szilánkokra szakadt 
az élet kereke és lánca.

Búcsúzott már udvar és kapu,    
árva tornác, széthullott család,             
a mentsvár pokoltűzre dobtan    
lángokban állt, s a lélek kivert
kutyaként szűkölt minden zugban. 

Rettegés párja lett az iszony    
dögszagba öltözött és hozta  
cókmókját s az éhségünk kopár          
sarkába, üres fazék, tányér,     
emberhús-szagú lábak mellé. 
Száz golyót, repeszt, acélrobajt,      
dühöngő vad dübörgést, vakfolt   
villámba dobált földet kínált, 
a szelíd dombokra, mezőkre 
terített zsibárus ponyváján.  

Amit az égiek kihagytak,   
a földön mind elvégeztetett.           
Amit a vé letlen nem ölt meg, 
megtette az elvadult ember. 
Az ősi bűn nem volt már szégyen 
a mocsokba fúlt könyörület, 
neve se volt an nak, ki halott, 
a dicsőség nem Isten volt már 
csak az, hogy ki mennyit pusztított, 
mert ezért járt érdem és kereszt.

Vétkezők és eltitkolt vádak                
tépik múltunk féltett zászlaját,  
ősele mek bosszúja feszül,    
táptalan föld, kilyukadt ózon, 
pusztuló népesség, megtiprott  
világok nem idéznek gyilkost!                
Barbár kezünktől büdösödik 
önmagunk kegyetlen végzete. 

Sátáni kéz! Nyugodni nem bír, 
alkalmat vár, s nincs aki,  intse! 
Örökölt járványától pusztul    
az érdem, erény, érték, s a szép,   
s bár sok már a harácsolt pénzünk, 
életet venni mégsem elég!

Vengrinyák János

a Csendes forra dalmunk
Megszenvedtük forradalmunk,
Mit önmagunkkal, magunk vívtunk.
Gyűrűzött a gazság-átok,
az urnák előtt téptünk láncot!

Ősi jussunk pribék elvett!
Rendszerváltás szentesített.
Kárpótlási jeggyel szántak?!
Becsaptak, jól arcul vágtak!

Munkásosztály elit része
Nagy zsebeit egyre tömte.
Unták már a szerény „zsigát.”
Mért nem lehet repis’ tujánk?

Lebontották iparunkat!
Gépgyártásunk, traktorunkat?!
GANZ-MÁVAG már veszteséges!
Cseh zetoron javíts féket!

Szétverték a téeszeket!
Hol dolgozhattak az emberek?!
Oda a föld! És az ipar!
Értéket vitte a vezérkar!

Kombájn, traktor felújítva,
de ócskavasnak ment raktárba?
Nem volt alku, nem volt vásár!
Elvitte: elnök és párttitkár!

Tsz-tagból proletár lett?!
Vagyontalan, munkát vesztett!?
Munka nélkül az ág is húzza!
Sok libás az ágat húzza!? 

Vezetőkből gazdák lettek.
Már új gépeken berzenkednek?!
Uniótól jön a segély.
Pályázattal ralis szekér?... 

Kossárik Nándor

születésnapi 
meditáCió

Születtem, lettem, élek.
Vertek vesztett remények.
Csaltak csalóka álmok,
s törték nyakam bú-jármok.

Születtem, lettem, éltem.
Adtam, cserét nem kértem.
Vágytam szívből jött hittel,
s mindent csúf sorsom vitt el.

Születtem, lettem, voltam.
Hulltak ölembe holtan.
Temettem, s gyászos esték
átkukkal felkeresték
örülni vágyó szívemet.

Születtem, lettem, éltem.
Vergődtem könnyben, vérben.
Kínlódtam gyászban, koszban,
kórságban, jóban, rosszban.

Születtem, lettem, vártam.
Karom ölelni tártam.
Csalódás jött ölelni,
kainin ütni, verni.

Születtem, s vesztve éltem.
Nem volt hitem reményben.
Igéim mind kihaltak.
Csaltam, mert engem csaltak
és titkon vártam holnapot.

Holnapom megjött, élek!
Széttépve átkozó emléket!
Tagadva csalfa álmot,
mindent mi játszott, álnok.

Születtem, lettem, élek.
Hittel vágyok, remélek. 
Árnyat nem vet rám bánat,
örömmel élem mámat!

Újjászülettem, élek!
Szívemben cseng az ének.
Lelkemben élő álom ring,
testemben újult vér kering
örök boldogságot születtetőn!

Sárközy Vendel Gergely 

szigligeti 
szerenád

(Idill)
Napfénytől, ragyogó, bűbájos, Balaton
Szigliget, hozzáköt; leláncol, oly nagyon
Az ember szerelmes: Képzelet! Valóság?
Érinti; szívemet; ez oly szép ragyogás.

Partmenti, zöldülő, frissítő levelek;
Éltető falombok, virágos lehelet,
Ragyogó nappalok, csillagos éjszakák,
Visszatér; nem feled, a hű-szív dobbanás

Fetykó Judit

télen
A felhő földön jár, betakarva a táj,
nem látszik már a hegy, jön lassan a hideg.
Decemberi álom van a téli tájon,
a hullt falevelet sodorják a szelek.

Deres a gally, az ág, ez a téli virág,
mint a hamvas lepel, a dér úgy átölel,
növényt és házakat menyasszonynak mutat.
A legcsúnyább gaz is fehérbe öltözik.

Lassan lecsapódik, finoman rakódik,
bevon utcát, teret, leheletnyi vékony
a kristály-átmenet, s míg a finom elegy
csöndben lerakódik, zúzmara rakódik.

Csend van. Az alkonyat puhán, csendben halad
erdő, mező felett, városban, s lehelet
dérrel satírozva, zúzmarával szórva
hozza a hideget, meghozza a telet.

Újfalusy Tóth Endre

láttam a milói 
Vénuszt

Kora ifjúságom nagy álma volt,
és kértem Ámort, hozza testközelbe
A Milói Vénuszt!
Az általam elképzelt női szépséget,
a test ördögét, a szomjazó bájt, az arányos vonalak
harmóniáját, az egységes női alkatot.

Mindég ilyennek képzeltem el őt,
arányos fej, gyanútlan szép ovális szemek,
kecses ajk, keskeny vonalakkal.
Sápadt arcocska, kis gödrökkel,
rejtett mosoly, obeliszk bársonyos
nyakkal,gömbölyű kikla mellekkel
maréknyi derékkal.

Nos, ilyennek álmodtam a kőből gyúrt, mintá-
zott, vésett
női szépséget,
óh, ki tudhatja, hány templom oltárát
emelte naggyá a tudatlanság
homálya felé?
Ki tudja, mily lángelme agykérgében
születő, személyesen megélt tárgyi
valóság ez?
Ily halhatatlan szépségű,
kecses lágy gyöngyszeme az ezredévek
vasfogának,
a múló időnek és a jelennek!

S nekünk a gyarló, önnön magunkba fordulóknak,
a lázas valóságnak,
nekünk, hogy gyönyörködhessünk álmainkban!
Hogy hitünket, emberi tisztaságunkat
belőle merítsük,
így fogantál meg képzetemben,
s nőttél halhatatlanná,
Milói Vénusz!

Halk nesz!
Halk lépések az álomvilágban,
langyos fuvallat, megtört a vibráló
szobai fény és lett valóság,
ágyam előtt állt az igazi Vénusz!
Nem szólt!
Szelíd mosolyából sugárzott a nőiesség!
Igen!
Nem lehet álom, ez az én megálmodott,
valóságos Vénuszom!

Fehér kezeit nyújtotta felém,
remegett az aranyfényben,
és én megfogtam e két liliomszált,
és elöntötte testem a forró vágyözön!
Sokáig néztem szeme tengerkékjét,
Rabságom megfürdött tiszta tükrében,
mint lágy hullám nyaldossa a sziklát,
úgy simogatta testem,
s én reszketőn öleltem magamhoz,
vágyam elnyelte halk susogását.

Már lassan elfogy e boldog,
szerelmes éjszaka.
Hajnalodik!
Kietlen pusztán kóborló szerelem,
elszakít tőled a kínos kényszer,
marad a magány, sivár egyedüliségem!
Tiszta, fénylő, napsugaras napra
ébredünk,
a Minoszi Hajónk elsüllyedt
az élet tengerén!

Bodnár Ildikó

foHász
Istenem! Tehozzád szólok, mert
itt a földön nincs senki más, ki
meghallgatná e fájdalmas fohászt.
Mondd meg nékem, hogy van-e s
ha van, hol terem annyi alázat,
mely csitítaná, gúzsba kötné a
bennem dúló olthatatlan vágyat?
Kés, nyíl, golyózápor, ütleg nem okozhat
oly kínt, olyan nagy fájdalmat,
mit érzek én most bensőmben, mely
szétszakít és meggyötör, múlandó
létem minden pillanatában.
Mért sajog most is bennem ennyire
a nincs?
Hogy foglalhatott el legbelül ily
mérhetetlen nagy teret?
Segíts rajtam, ha teheted!
S mondd, hogy halandó alkotásod,
mi módon, mily úton tudja
túlélni az életet?!

Összezavarodtam.
Elmémben teljes a káosz.

TAR-TO-ZOM! – csak ez jár a fejemben.
De nem tudom kinek, miért, mivel,
mennyivel, meddig és hová?!

Miért ilyen oktondi és együgyű
teremtményed az ember?!
Hát nem tudtál kitalálni valami
igazán okosat s egyszerűt?
Nem vádollak, ne érts félre, hisz

Te biztos pontosan tudod rá a választ,
hogy miért van az, hogy én buta kis
emberke, oly sokszor nem értelek.

Teremj nekem almafát kertembe! Kérlek!
Persze, hogy ha Te is úgy találod jónak,
mert ha nem, akkor ne tedd! Nem
lesz semmi baj, csupán csak egyetlenegy
dologgal lesz több az, amit meg nem érthetek.
Ráadásul önző is vagyok, neked bevallom.
Sokszor, ha nem szabadna is, én foggal-
-körömmel kapaszkodom.
Érted Te ezt?!

Tűnődöm, hogy hogyan nézhetünk ki föntről?
Sajnálatra méltó, ám szórakoztató, halálraítélt,
apró sakkfigurák – gondolom. De az is
lehet, hogy egészen másképp van, s e másban
nekem kételkedni miért volna okom.

Tudom, általában csak akkor szólok,
ha baj van, s ezért lehetnél sértődött
és dacos. De érzem, hogy nem teszed,
s ha eddig rajtam volt a kezed, azt
most, ily mély alázatomban, Te rólam
le nem veszed.

Azt sem értem, hogy miért teremtetted
a színeket?
Sokkal tisztább lenne a kép, ha
nem lenne több szín, csak kettő,
mondjuk a fekete és a fehér.
Látod, olyan dolgokon elmélkedem
melyekhez eszemmel fel nem érhetek.
Értelmetlen az egész!

Meggondoltam magam!
Nem kérek semmit.
Nincs is hozzá jogom.
Bocsáss meg nekem!

Én csak egy ember voltam, kinek
eleitől fogva, egészen a végéig fogták
a kezem, és én mentem és hagytam,
hogy minden, ahogy van, pontosan
úgy legyen.
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AHOL AZ UTAK TALÁLKOZNAK
Legújabb kötetét mutatta 

be a Hegyaljai Alkotók Tár-
sulása (HAT) és a Magyar 
Alkotók Internetes Társulá-
sa december 15-én a Rákóczi-
vár lovagtermében. Az ese-
ményt Mihályi Jánosné, Rad-
nóti-díjas versmondó nyitot-
ta meg, aki Rónay György: A 
hajós hazatér című versét ad-
ta elő.

Egeli Zsolt köszöntőjé-
ben példaként említette Sze-
rencs legújabb testvérvárosa, 
a horvátországi Podgora kul-
turális tanácsnokát, aki ma-
ga is író-költőként tevékeny-
kedik a mindennapokban. 
Az alpolgármester kiemelte: 
örömmel látja, hogy még mindig vannak 
olyan művészek itt Tokaj-Hegyalján, akik 
– különböző alkotásaikkal – tiszta szívből 
akarják a közönséget gazdagítani.

Gaál Ernő, a HAT elnöke ismertette 
a társulás eddigi munkásságát, hang-
súlyozva, hogy közösségükben kiemelt 
szerepet szentelnek az anyanyelv és a 

nemzeti értékek ápolásá-
nak. Az eseményen elhang-
zott, hogy eddig tizenhá-
rom válogatáskötet jelent 
meg a HAT gondozásában, 
a mostani alkalommal az 
„Ahol az utak találkoznak” 
című gyűjteményt mutatják 
be, melynek előszavát Ba-
ri Gábor írta. Az antológiá-
ról szólva Kisgyőry Szabó 
Zsolt, a Magyar Alkotók In-
ternetes Társulásának titká-
ra hangsúlyozta, hogy a ju-
bileumi, 55 alkotó művéből 
álló, verseket, prózát, grafi-
kát, festményeket és fotókat 
tartalmazó gyűjteményt az 
interneten is elérhetővé fog-

ják tenni. A könyvbemutató zárásaként 
a Bocskai István Gimnázium diákjai ad-
tak ízelítőt az alkotásokból. 

E. K.

A kötet előszavát Bari Gábor (középen) írta.
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üzemanyagtöltô 
állomás

KínálatunK: 

v E95 benzin akció szombatonként –5 Ft/l
v Gázolaj (E95 benzin, gázolaj, LPG) v Autógáz v Kenôolajok
v Bankkártyás fizetés v Elektronikus MOBILegyenleg-feltöltés

Cím: 3903 Bekecs, Honvéd út 228.  
(Bekecs  

és a 37-es közötti út mentén)
Nyitva tartás: naponta 5–21 óráig

Pavilon Édességbolt
Szerencs, Rákóczi út 126. 

Tel.: 47/567-609

Nescafe 3 in 1  
175 g 399 Ft  

(2280 Ft/kg)

Az akció a készlet erejéig érvényes!

Szôlô- éS gyümölcStermelôk 
figyelmébe! 

Szántóföldi növényekhez 
növényvédô szer vásárolható! 

mezÕgAzDASÁgi SzAkbOlt 
Szerencs, Kisvásártér 1. 

(a piac mellett) 
Tel./fax: 47/363-713, 

70/313-3767

VÁrjuk keDVeS VÁSÁrlóinkAt!

Szivárvány-Ép Kft. 
Szerencs, Huszárvár u. 26.

Tel.: 20/9309-674, 47/361-104.

Zsalukõ közvetlenül 
a gyártótól a legolcsóbban!

l Betongyártás, mixeres kiszállítás, 
tehergépkocsis kiszállítás, 

bedolgozás igény szerint betonpumpával
l ADK autódaru-bérbeadás

l Minõsített keverõbõl minõsített beton

Zsalukõ 20-as  238 Ft/db
Zsalukõ 25-ös  250 Ft/db
Zsalukõ 30-as  288 Ft/db
Zsalukõ 40-es  363 Ft/db
Béléstest EB 60/19  250 Ft/db

Szállítás darus vagy platós 
tehergépkocsival.

ELADÁSI AJÁNLATOK
SzErENcS

SzABADSÁG UTcA 6/A.: belvároshoz köze-
li, csendes kertvárosi részben, mellékutcára néző,  
350 m² (97 négyszögöl) telken, hőszigetelt vakolattal, cse-
réppel, műanyag nyílászárókkal, a zempléni hegyek pano-
rámájával, praktikus elosztású, földszintjén nappali, kony-
ha, kamra, szélfogó, wc, teraszról nyíló kazánház (9,6 m²) 
garázs (14 m²), tetőterében 3 hálószoba, fürdőszoba, gard-
rób, közlekedő helyiséges, mintegy 90 m² hasznos alapterüle-
tű, összkomfortos (gáz-központi fűtésű), jó benapozottságú 
sorházi lakás. A lakás szükség esetén tetőterében két he-
lyiséggel (22 m²) tovább bővíthető. A ház teljes szélességé-
ben befejezendő hátsó, kertkapcsolatos terasz. Dupla bejá-
rati ajtó, szőnyegpadló, fürdőkád, meleg víz gáz-vízmelegí-
tőről és villanybojlerről is, fenyőlambéria plafonon és oldal-
falakon, cserépkályhához megfelelő kémény, rejtett fűtés a 
nappaliban, kertben gyümölcsfák. Megfelelőség esetén sze-
rencsi, bekecsi kisebb kertes vagy társasházi ingatlant beszá-
mítanak. Irányára: 17 500 000 Ft. Tel.: 20/36-133-65 
vagy 20/26-90-430.

cSALOGÁNY KÖz 3.: a belvároshoz közeli, csendes 
utcában 800 m2 (222 négyszögöl) teljesen bekerített tel-
ken, összkomfortos komfortfokozatú, 2003. évben bőví-
tett, hangulatos megjelenésű, mintegy 74 m2 hasznos 
alapterületű, amerikai konyhás nappali, 3 szoba, fürdő-
szoba, előszoba, közlekedő helyiséges, fedett teraszos, il-
letőleg nyitott hátsó teraszos  családi ház. A 2 helyisé-
ges melléképület felújítandó. A szobákban parketta, re-
dőnyök, fürdőkádas fürdőszoba. Igényes kertkultúra: 6 
méter átmérőjű kerti tó növényzettel, szőlőlugas, udva-

ri-kerti világítás, ásott kút, szalonnasütő, gyümölcsfák, 
szőlő, dísznövények. Azonnal beköltözhető. Irányár:  
5 900 000 Ft. Tel.: 70/618-10-54. 

rÁKÓczI U. 128/6. ÉPÜLET 1. EMELET 1. AJTÓ: ős-
parkos környezetben, aszfaltozott új belső úttal, nyolcla-
kásos társasházban, nappali, hálószoba, étkezős konyha, 
fürdőszoba, wc, közlekedő, lépcsőházi előtérből 10 m²-es 
kamra helyiséges, mintegy 90 m² hasznos alapterületű, 
2008. évben teljes körűen felújított, összkomfortos (egye-
di gázfűtésű), rendkívül jó benapozottságú társasházi la-
kás. Igényes, exkluzív belső kialakítás, hangulatos kivite-
lezés, redőnyök, szalagfüggönyök, fatárolós cserépkály-
ha, álmennyezet, laminált padló, fürdőszobában sarok-
kád, vezetékes telefon. Egyes helyiségekben a nagy bel-
magasság gipszkartonnal normál magasságra csökkent-
ve, de a szobák galériázhatók. Az ingatlanhoz a ház mögött  
9 m²-es fatároló, 10 m²-es pincerekesz és önálló padlástér 
tartozik. Művelhető kertrész is biztosított. Működő társashá-
zi közösség. A társasház a közös részeket rendbe hozta (tető-
tisztítás, stabloncsere, festés, a lépcsőházban ablakcsere). A 
társasház bekerített, pihenőkerttel, udvarral rendelkezik. Az 
állomás közelségére tekintettel jó közlekedési, tömegközle-
kedési lehetőség. Megfelelőség esetén kistokaji, szirmai, mar-
tin-kertvárosi (Miskolc) kertes ingatlant beszámítanak. Irány-
ár: 8 900 000 Ft. Tel.: 20/966-97-48. 

Érdeklődni:  Gálné dr. Ugrai Edit ügyvéd  
3900 Szerencs, Árpád u. 11.

Tel./fax: 47/561-555,  
mobil: 20/529-28-27,  

e-mail: drgalne.drugrai@gmail.com

Busójárás Mohácson szerencsi indulással 
idôpont: 2012. február 19. (farsangvasárnap)
A farsangvasárnap fô elemei: a partraszállás, melynek során a túlparti „szigetbôl” 
eveznek át ladikokon a busók; jelmezes busófelvonulás; farsangi, télbúcsúztató ko-
porsó vízre bocsátása; sötétedéskor az egybegyûltek elégetik a telet máglyagyúj-
tással és a fôtéren körtáncokat járnak.

részvételi díj: 9900 Ft/fô. 
A részvételi díj tartalmazza az utazás költségét és az idegenvezetést.

Nem tartalmazza a fakultatív ebédet (1500–2000 Ft). 

Velencei KarneVál szerencsi indulással
idôpont: 2012. február 10–12. 
Program:
1. nap: Indulás délután Szerencsrôl – nonstop utazás.

2. nap: Érkezés Velencébe. Délelôtt a város nevezetességeinek megtekintése: Szt. 
Márk tér, Dózse palota, Sóhajok hídja, Szent Márk székesegyház, Rialto. Délután 
lehetôség van a város egyéni felfedezésére. Este indulás haza – nonstop utazás. 

3. nap: Érkezés Szerencsre a kora délutáni órák-
ban.

részvételi díj: 17 900 Ft/fô. 
Az ár tartalmazza az utazást és az 
idegenvezetô költségét. Nem tartalmazza a kis-
hajó díját és a belépôket. A belépôk körülbelüli 
ára 30 euró. Fakultatív egyéb költség: baleset-, 
betegség-, poggyászbiztosítás.

Információ és jelentkezés:
zemplén Tourist utazási iroda szerencs, rákóczi út 67.

Tel.: 47/361-151, fax: 47/362-952, www.zemplentourist.hu 
e-mail: zemplen.tourist@t-online.hu, engedélyszám: r-1787/1998

sertéscomb  1150 Ft/kg
sertéslapocka  1050 Ft/kg
sertéskaraj (hosszú)  1200 Ft
sertéskaraj (rövid) 1250 Ft
sertéstarja  990 Ft
sertésoldalas  950 Ft
sertésdagadó  990 Ft
sertéscsülök (hátsó)  750 Ft/kg
sertés csülökhús  850 Ft/kg
70%-os kolbászhús  780 Ft/kg
Sertés első, hátsó láb  380 Ft/kg
sertésfej  220 Ft/kg
sertés fehér csont  60 Ft/kg
sertés húsos csont  320 Ft/kg
hasaalja és tokaszalonna  580 Ft/kg
Zsírszalonna (bőr nélküli)  450 Ft/kg

Csirkemell filé  1430 Ft/kg
Csirkecomb  690 Ft/kg
Csirkeszárny  560 Ft/kg
egész csirke  690 Ft/kg
Csirkemáj  590 Ft/kg
Csirkefarhát  220 Ft/kg
Bogdányi lángolt kolbász  980 Ft/kg
Bogdányi parasztkolbász  980 Ft/kg
Ló szárazkolbász  1730 Ft/kg
Füstölt oldalas  1080 Ft/kg
Füstölt bordaporc  1010 Ft/kg
Füstölt hátsó csülök  965 Ft/kg
sertészsír (házi sült)  650 Ft/kg
Füstölt csemegeszalonna  1010 Ft/kg
Fűszeres tepertő  1260 Ft/kg

OEP által támOgatOtt,  
18 évEs kOr alatti,  

csOPOrtOs  
gyógyúszás-Oktatás 

a Városi Tanuszodában (Szerencs, Ondi u. 1.)  
és a Szerencsi Fürdő és Wellnessházban 

(Szerencs, Rákóczi u. 94.).
érdeklődni és jelentkezni lehet  

az intézmények recepcióján.

tel.: 47/560-254; 47/560-250
szerencsi városüzemeltető Nonprofit kft.

3900 szerencs, Eperjes út 9.

kiadó lakás és üzlethelyiség
A Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft.(3900 Szerencs, Eperjes út 9.), mint bérbeadó 
pályázatot hirdet Szerencs Város Önkormányzata tulajdonában lévő lakás bérbeadására.

Lakás:
Szerencs, Ondi út 10/A II. em. 1.: 86,5 m2 kétszobás, nappali, étkezős lakás.

Lakbér összege: 36 330 Ft.  

kereskedeLmi és vendégLátó tevékenység (büfé):
Kulcsár Anita Sportcsarnok nézőtéri bejáratánál lévő, külön bejárattal  

rendelkező 31 m2 alapterületű helyiség (Szerencs, rákóczi út 100.)
Bérleti díj összege: 1000 Ft/hó/m2 + áfa (külön fizetendő a helyiség rezsije). 

A pályázatot benyújtani a pályázathoz szükséges adatlapon a kezelő Szerencsi Város-
üzemeltető Nonprofit Kft. Fürdő és wellnessházban (Szerencs, Rákóczi út 94.)  

lévő irodájában lehet.

a benyújtás határideje: 2012. január 25. (szerda) 12 óra.

A pályázati adatlap átvehető a Szerencsi Fürdő és wellnessházban,  
illetve Szerencs Város Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán  

(Szerencs, Rákóczi út 89.), valamint letölthető a www.szerencs.hu honlapról.

kiaDó szOBák a NéPHázBaN
A Népház 4 szobával, kétágyas elhelyezéssel várja vendégeit a 
hét minden napján. A város szívében található, könnyen meg-
közelíthető, kiváló kiindulópont a város nevezetességeinek fel-
keresésére. A szobák WC-vel, zuhanyozóval felszereltek, vala-

mint wi-fi használatra is van lehetőség. A szobákhoz közös tea-
konyha tartozik alapfelszereltséggel. 

1 szoba 1 főnek 2780 Ft/éj
1 szoba 2 főnek 4560 Ft/éj

(Az árak tartalmazzák az áfát és az idegenforgalmi adót.)

A Népház helyet biztosít konferenciák, oktatások megtartására, 
valamint galériák, kiállítások helyszíneként is bérelhető.

Elérhetőség, időpont-egyeztetés munkanapokon 7.30–15.30 óráig a 
20/272-3292 és a 20/979-7958-as telefonszámokon.

SZERENCSI 
VASUDVAR 

l Kályhák, kandallók,  
kályhacsövek, hődobok 

l Idomacélok széles választékban 
l Zárak, vasalatok, szögek 
l Elektromos kisgépek,  
szerszámok, csavarok 

l Flexkorongok, elektródák, 
kötöződrótok 

l Alu, horganyzott,  
normál és mini csatornák 
l Gipszkarton, OSB-3 lapok,  

szigetelőanyagok 
l Műanyag hullámlemezek,  

kertészeti és tófóliák 
l Álmennyezetek, stukkók, rozetták 

l Tapéták, tapétaszegők 
l Biofabrikett 

 
Szerencs, Bekecsi u. 2.  

(a DIEGO Áruház udvarában) 
www.szerencsivasudvar.hu 

Tel.: 30/336-1290. 
Nyitva tartás:  

hétfő–péntek: 8–16.30 óráig, 
szombat: 8–12 óráig. 

köszönet a támogatóknak
szerencs város sportegyesületének 

shotokan karate szakosztálya köszönetet mond 
Braun Miklósnak, Bobkó Gézának, Gál Andrásnak,  

Nyíri Lászlónak, Sütő Szilveszternek, Szebenyi Tivadarnak,  
Jolsvay Jánosnak, Halász Tamásnak, Halász Tibornak,  

Nyíriné Bárdosi Máriának, Tóth Zsoltnak, Örkényi Károlynak,  
a Denré Kft.-nek,  

akik számukra 2011-ben támogatást nyújtottak.
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Ványai 
Temetkezés 
Szerencs, Bekecsi út 1. 

0 -24 
órá i g. 

Telefon: 47/361-906, 
20/966-4464.

kedvezménnyel jelentetjük meg a lakossági apróhirdetést, ha ezt a 
szelvényt 2012. január 20-ig bemutatja szerkesztőségünkben.

A szelvény az alábbi időpontokban érvényes:

január 27., február 10.

INGATLAN
 y Szerencs, Szabadság út 6/A. alatti családi ház (sor-

ház) eladó. Érd.: 20/361-3365. (19-20)

 y Szerencs belvárosában rendben tartott, két lakré-
szes, kétgarázsos családi házat cserélnénk 1-2 kisebb 

ingatlanra értékegyeztetéssel, illetve eladnánk. Sür-
gős! Érd.: 20/4464-662. (1-2)

 y Sürgősen eladó Szerencsen 54 m2-es társasházi la-
kás. Zárt udvar, gázkonvektoros fűtés, 2 szoba, konyha, 
fürdőszoba, 2 fáskamra. Irányár: 3,5 M Ft. Érd.: 20/488-
5320, 70/363-1658. (1)

 y Bekecsen az Antall József utcában, csendes, igé-
nyes helyen 2 db közművesített, bekerített telek egy-

be, vagy külön eladó. Ár: megegyezés szerint. Érd.: 
30/370-6015. (1)

 y Áron alul, sürgősen eladó Szerencsen kétszobás, el-
ső emeleti, teljesen felújított, gáz-központi fűtéses, te-
hermentes lakás. Érd.: 20/966-9748. (1)

 y Budapest XI., Fehérvári úton 59 m2-es, külön bejá-
ratú, 1+2 félszobás lakás bútorozottan, teljes beren-
dezéssel kiadó! A fürdőszobában kád, mosdó, mosó-
gép, a WC külön nyílik. A konyhában gáztűzhely, hűtő, 
étkező található. Az előszobában beépített szekrények 
vannak. A radiátorok újak, a fűtés mérhető, diákoknak 
kitűnő. Rezsi: fogyasztás szerint (vízóra, egyedi fűtés-
mérő). Január 1-től költözhető! A lakás könnyen elér-
hető a 47-es, 18-as villamossal, 7/a buszokkal. Kaució 
szükséges. Tel.: 20/222-9655. (1)

 y Szerencsen a Jókai utcában 74 m2-es, összkomfor-
tos ház eladó. Vállalkozásra, vagy irodának is alkal-
mas. Kisebb csere is érdekel. Irányár: 8,5 M Ft. Érd.: 
70/704-6393. (1)

 y Eladó Szerencsen a Tesco közelében egy kétge-
nerációs, kifogástalan állapotú, tehermentes csalá-

di ház, amely műanyag nyílászárós, vegyes tüzelésű, 
szuterénos. Az alsó szint és a lépcsőház lambériázott. 
A házhoz egy, akár építkezésre is alkalmas kert tarto-
zik, valamint egy szépen rendben tartott udvar. Érd.: 
20/218-5165. (1)

 y Kiadó Szerencsen a Spar közelében összkomfor-
tos, 40 m2-es garzonlakás. Érd.: 20/4987-009, 16 óra 
után. (1)

 y Bekecsen 4 szobás családi ház, 2 garázzsal, rende-
zett kerttel eladó. Ár: 15 M Ft. Érd.: 20/9767-976 szá-
mon. (1)

 y Szerencsen a Tesco közelében emeletes családi ház 
eladó. Vállalkozásra, több generáció részére is alkal-
mas. Érd.: 47/363-282, 70/655-7576, 20/491-4918. (1)

VEGYES
 y Vadonatúj, 6 kW-os hőtárolós kályha eredeti do-

bozban, házhoz szállítva, féláron eladó. Érd.: 20/579-
4249. (1)

FÉnyKÉppEL 
KínÁLjuK!

Külön megrendelés alapján fo
tóval jelentetjük meg az el adás
ra vagy kiadásra kínált lakásokat, 
épüle te ket. Ennek költsége hozott 
fény kép  ese tén alkalmanként 500 
Ft, amennyi ben a fotót munkatár
sunk készíti el, akkor 700 Ft. Ezért 
az összegért egyszer jelentetjük meg 
hirdetését, ami az internetes honla
punkra is felkerül ilyen formában.

 y Szerencs központjában, boltokhoz, iskolához 
közel, a Csalogány közben 2,5 szobás, új fürdő-
szobás, cirkófűtéses, amerikai konyhás ház, 800 
m2 telken eladó. Irányár: 5,9 M Ft. Érd.: 70/618-
1054. (1-2-3-4)

Belépők az uszodába és a wellnessházba 
Fürdő és wellnessház

Belépők: felnőtt belépő hétfő–csütörtök 10–18 óráig: 1500 Ft, 18–21 óráig: 1300 Ft,  
péntek 10–15 óráig: 1500 Ft, 15–22 óráig: 1700 Ft; szombat 10–22 óráig: 1700 Ft,  

vasárnap 10–19 óráig: 1 700 Ft, 19–22 óráig 1 300 Ft. 60 éven felüli és nappali tagozatos  
diák belépő hétfő–csütörtök 10–18 óráig: 1000 Ft,18–21 óráig: 700 Ft,  

péntek 10–15 óráig: 1000 Ft, 15–22 óráig: 1200 Ft; szombat 10–22 óráig: 1200 Ft,  
vasárnap 10–19 óráig: 1200 Ft, 19–22 óráig: 700 Ft. 

Gyermek belépő hétfő–csütörtök 10–18 óráig: 500 Ft,18–21 óráig: 500 Ft,  
péntek 10–15 óráig: 500 Ft, 15–22 óráig: 500 Ft; szombat 10–22 óráig: 500 Ft,  

vasárnap 10–19 óráig: 500 Ft, 19–22 óráig: 500 Ft.
Igénybevétel 19–21 óráig (2 óra): 900 Ft**, 20–21 óráig (1 óra): 500 Ft**,  

*17–21 óráig (2 óra) 900 Ft**, *19–21 óráig (2 óra) 500 Ft**. 
Bérletek: 10 órás bérlet: 4000 Ft**, 20 órás bérlet 7000 Ft**, 40 órás bérlet 12 000 Ft**,  

80 órás bérlet 19 000 Ft**, éves bérlet 50 000 Ft. 10 alk. felnőtt bérlet 14 000 Ft,  
10 alk. 60 éven felüli és nappali tagozatos diákbérlet 9000 Ft, 5 alk. felnőtt bérlet 7000 Ft,  

5 alk. 60 éven felüli és nappali tagozatos diák bérlet 4500 Ft.
Egyéb szolgáltatások: szolárium (4 perc) 320 Ft; sókamra (max. 1 óra), fitneszterem és eü. 

úszás: hétfő–péntek 10–13 óra (1 óra) 500 Ft; tornaterem bérbe vétele (1 óra) 2000 Ft; 
fallabdapálya (1 óra) 1500 Ft; 1 pár ütő + labda 400 Ft; OEP által támogatott gyógyúszás  
300 Ft, ajándékutalvány felnőtt: 1700 Ft, Ajándékutalvány diák és 60 év feletti: 1200 Ft,  

kulcsletéti díj: 500 Ft/kulcs. 
Hétfői, keddi és csütörtöki napokon 15 órától üzemel a szauna és a gőzkabin,  

ezeken a napokon 20% engedményt adunk a jegy árából! 
Az A, B, C jelű Szerencs Kártya felmutatójának 25% kedvezményt adunk az alap jegyárakból.  

Az engedmény más kedvezményekkel össze nem vonható! 
* Kedvezmények (hétfő–csütörtök): nyugdíjas, Szerencs város önkormányzata által  

fenntartott intézmények dolgozói. **hétfő–csütörtök. A fenti jegyárak az áfát tartalmazzák. 

Városi tanuszoda 
Belépő: felnőtt: 800 Ft; gyermek, diák, 60 éven felüli 500 Ft; babaúszás 1400 Ft; OEP által 
igénybevett gyógyúszás 300 Ft; kísérőjegy 200 Ft. Bérlet: felnőtt: 7000 Ft; gyermek, diák,  

60 éven felüli 4000 Ft; családi 13 000 Ft. Egyéb: sapka 100 Ft; pályabérlet (szerződés alapján) 
belépővel 1000 Ft; pályabérlet (szerződés alapján) belépő nélkül 4000 Ft. 

Minden belépő hétfő és szombat 17–19 óráig, valamint kedd és csütörtök 19–21 óráig 400 Ft. 
A fenti árak az áfát tartalmazzák. 

A bérletek névre szólóak, személyes okmányokkal együtt érvényesek!

Sikeres évet zár és nyílt 
részvénytársasággá alakult a BTel

Rendkívül sikeres évet zár 
a Business Telecom: az utóbbi 
évekhez hasonlóan 2011ben 
is megduplázta ügyfélszámát 
és jelentősen növelte árbevéte
lét, bővítette és fejlesztette sa
ját távközlési hálózatát. Takács 
Krisztián elnökvezérigazga
tó szerint a cég 2012es tervei 
nem kevésbé ambiciózusak: a 
nyílt részvénytársasággá ala
kulás cégbírósági bejegyzése 
megtörtént; a BTel hamarosan 
megjelenik a tőzsdén, folytatja 
sikeres kötvényprogramját, va
lamint részese lesz a hazai vir
tuális mobilszolgáltatói piac el
indulásának, mellyel teljessé te
szi távközlési szolgáltatási port
fólióját.

2011ben ismét változtak az 
erőviszonyok az átalakulóban 
lévő hazai telekommunikációs 
piacon. Számos kis távközlési 
cég eltűnt, miközben a bevált 
üzleti stratégiára építő BTel, 
versenyelőnyét kihasználva, 
a korábbi évekhez hasonló
an dinamikus bővülési pályát 
járt be. Tavaly év végén az orga
nikus növekedés, a műholdas 
üzletág beindítása, egy jelentős 
akvizíció – az EnterNet ADSL
üzletágának túlnyomó részével 
közel 16 ezer új ügyfél került a 
BTelhez –, az év utolsó hónap
jai ban végrehajtott új ügyfél
szerzések, köztük mintegy ti
zenöt önkormányzat és ösz
szes intézménye, illetve továb
bi több mint 10 ezer új előfizető 
megszerzése révén a BTel meg
duplázta ügyfelei számát.

A BTel 2011 végén kezdemé
nyezte a társasági formaváltást; 
ennek eredményeképpen zárt
körűen működő részvénytár
saságból a január 3-án kiadott 
cégbírósági határozat értelmé
ben – 2011. november 21i visz
szaható hatállyal – nyílt rész
vénytársasággá alakult. Ezt 
követően, a kecskeméti szék
helyű Business Telecom – Bács-
Kiskun megye második nyrt.
je – technikai listázással a Bu
dapesti Értéktőzsde parkettjé
re lép, várhatóan február hó
napban. Idén folytatódik a tár
saság sikeres 2011–2012es köt
vényprogramja, melynek kere
tében eddig több mint egymil
liárd forint értékben jegyeztek 
BTelkötvényt hazai magán és 
intézményi befektetők.

„Elmondhatjuk, hogy a nö
vekedés, az ismertség és a pia

ci jelenlét szempontjából a 2011
es év áttörés volt: a BTel tavaly 
megduplázta ügyfélszámát, és 
jelentősen növelte árbevételét” 
– mondta Takács Krisztián el
nökvezérigazgató. „Az elmúlt 
évben elértük a saját hálózat 
építésének kezdetén, azaz há
rom éve kitűzött célunkat: a ha
zai piac egyik legdinamikusab
ban fejlődő, legszélesebb kíná
latú távközlési szolgáltatójává 
váltunk.”

Az országos hazai alterna
tív szolgáltató 2011ben tovább 
bővítette távközlési hálózatát 
– a Tatabánya város intézmé
nyi ügyfeleinek kiszolgálásá
hoz kapcsolódó fejlesztés révén 
2011. december végén átadásra 
került a BTel országos gerinc
hálózatának északmagyaror
szági optikai szakasza. Ezt fo
lyamatosan további szakaszok 
kiépítése követi majd mindad
dig, amíg a teljes országot lefe
dő gerinchálózat elkészül, vár
hatóan 2015ig. A saját hálózat 
folyamatos fejlesztése mellett 
a cég azt tervezi, hogy virtu
ális szolgáltatóként, úgyneve
zett MVNO-ként megjelenik a 
hazai mobilpiacon, teljessé téve 
szolgáltatási kínálatát, így ügy
feleinek a piacon szinte egye
dülálló módon „négy az egy
ben” csomagokat is kínálhat 
majd.

– Az utóbbi évek azt bizo
nyítják, hogy nemcsak életké
pes, de kiemelkedően sikeres 
szereplőként tartanak minket 
számon az átalakulóban lévő 
távközlési piacon. Mivel szá
munkra komoly érték és ver
senyelőny egyedi, bevált üzle
ti modellünk, amit meg kívá
nunk őrizni, nem az a cél, hogy 
a BTel betagozódjon a multina
cionális távközlési óriáscégek 
közé” – emelte ki Takács Krisz
tián. – A 2011es növekedés is 
hozzájárult ahhoz, hogy egy
re többen tisztán lássák a he
lyünket a piacon: ott vannak 
az inkumbens szolgáltatók, és 
ott van a BTel. Stratégiai célunk 
az, hogy ebben a kiemelt pia
ci szerepben a legnagyobbak
kal párhuzamosan, minden ha
zai előfizetőnek a legjobb ár-ér
ték arányú szolgáltatásokkal és 
előfizetői csomagokkal valóban 
teljes körű, minőségi alternatí
vát nyújtsunk – fogalmazott az 
elnökvezérigazgató.

(x)

Szerencs, Lipták u. 1/A

A Designer Team Kft. 2012. január 1-jétől megkezdte az 
ipari gázok forgalmazását. Termékeink között megtalál-
hatóak mindazok a palackozott gázok, amelyek kielégí-
tik mind ipari, mind lakossági vásárlóink igényeit. 

A teljesség igénye nélkül a következő gázok találhatóak termék-
palettánkon:

l Oxigén l Acetilén l Nitrogén 3.5, 4.6 l Argon 4.5, 4.6
l Szén-dioxid l Hélium 

l Élelmiszeripari gázok (nitrogén, oxigén, stb.)
l Kén-dioxid (borászati) l Stargon

l Szintetikus levegő

További kérdéseikre kollégáink állnak rendelkezésükre!
Tel.: 06-47/361-030,  20/575-2753

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 7–15.30 óráig. 

szerencsi autó KFt. 

MŰSZAKI  
VIZSGÁZTATÁS

Szerencs, Gyár út 11. 
(a 37-es út és a benzinkutak mellett) 

Vizsgáztatás: hétfő–péntek: 8.30–16 óráig. 

telefon: 30/9982-077,  
47/563-200, 563-201, 563-202. 

Autószerviz, minden típusú gépkocsi  
javítása, biztosítási kárrendezés. 

Minden típusú
l személygépkocsi,

l 3,5 t alatti tehergépkocsi,
l személygépkocsi-utánfutó,
l mezőgazdasági vontatók  

és pótkocsik.

ÚszótanFolYaM
kezdőknek és haladóknak

a Szerencsi Városi Tanuszoda szervezésében.

10 alkalom 9000 Ft/fő,  
amely tartalmazza a belépőjegy és az oktatás díját is.

Úszásoktató: Szabó Miklós.
Jelentkezni lehet az uszoda recepcióján,  

illetve a 06-47/560-254-es telefonszámon.

Az oktatás időpontjai:
hétfő: 16–16.45 (kezdő), 17–17.45 (haladó).
szerda: 16–16.45 (kezdő), 17–17.45 (haladó)
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SzerencSi ligetek
A régi újságokat lapozva 

olyan emlékezésre bukkanha-
tunk, amely a visszahozhatatlan 
múltat eleveníti fel számunkra, 
amikor vízi és erdei vadak eldo-
rádója volt Szerencs környéke.

Honfoglaló Árpád vezérünk 
seregével a Szerencsi-dombvi-
déken vonult keresztül ezer év-
vel ezelőtt. E vidék természeti 
adottságai már őt is elvarázsol-
ták, hiszen pihenőt tartott itt, ta-
nácskoztak a további teendők fe-
lett, és úgy döntött, ez a környék 
ideális a letelepedésre. A sekélyes 
patakok és a folyók vizet, az árte-
rületek legelői füvet biztosítottak 
az állataiknak. A kis erek táplálta 
tavak halakban, víziállatokban és 
madarak sokaságában bővelked-
tek. Az erdők ideális vadászterü-
letnek bizonyultak, ugyanakkor 
fái biztosították az építőanyagot a 
pásztorszállásokhoz, tüzelőt a fő-

zéshez, a melegedéshez. A Köves 
hegy teteje tökéletes hely lehetett 
a megfigyelőknek, akik belátták 
az egész útvonalat, mely a Hegy-
aljára vezetett. Hozzájuthattak a 
hegyvidék és síkság minden ter-
mészeti kincséhez.

A környék gazdag vadállomá-
nyáról elsősorban Rákóczi Lász-
ló 1650-es éveiben írt naplója ad 
részletes tájékoztatást. Naponta 
rendszeresen, olykor délelőtt és 
délután is járt „puskázni” és ezek-
ről aprólékosan beszámolt: „ebéd 
után lőttem egy nyulat, egy far-
kast, gyöngyvért kettőt, fogoly-
madarat egyet”  vagy „hoztam 
túzokot, gyöngyvért, fajdot, rez-
neket, búvárt, galambot, őzeket – 
mind magam lőttem”. Ő volt az, 
aki ha nem tartózkodott Szeren-
csen, lovait mégis a jó füvű lege-
lőin tartatta, illetve az ebédjéhez 
szükséges halakat is az itteni ha-
lastóból rendelte meg. Ekkoriban 
a vár udvarán a lejegyzett leltár 
szerint 20 páva kellette magát, 
a várárokban 5 hattyú úszkált. 
I. Rákóczi György idején a major-
ságban még 895 birka volt, 106 ló 
alkotta a ménest, 104 tehenet és 
ökröt, 291 disznót, és 360 kétlábú 
jószágot tartottak számon. A ré-
ten szerteszét kószáló bivalyokat 
– lévén igen vadak és nem várják 
be a közeledő embert – meg sem 
tudták pontosan számolni. Az 
uraság erdeje 256 hold kiterjedé-
sű volt. A XIX. századra a község 
birtokában lévő vadászjog bérbe-
adása bevételt jelentett a költség-
vetésnek.

A mocsár területe, mely a tele-
pülést övezte, fokozatosan apadt. 
Amíg 1772-ben a szerencsi nádas-
ból bárki vághatott nádat bármi-
lyen céllal, és volt bőven, addig 
1806-ra egy gazdának alig jutott 
6-7 kéve nád. A XIX. század vé-
gére lecsapolták a mocsárvilág 
nagy részét, de még így is maradt 
több ezer holdat kitevő nádas-ren-
geteg. A rejtett titkos járást csak 
bennszülött pásztor, halász és né-
hány vadász ismerte. A négy mé-
ter feletti sűrű nádasban zsom-
békról zsombékra lépve, ugrálva 
jutottak előre. A nádas belsejében 
a külvilág elől rejtve kis szigetek 
húzódtak meg. Az oláh megszál-
lás alkalmával 1919-ben még volt 
néhány ilyen rejtett sziget, ezekre 
terelve mentette meg állományát 
a pásztornép. A fűzfák magasba 
nyúló ágain rétisas tartott szem-
lét a táj felett. A nádas belsejében 
különféle gémek, gólyák, szár-
csák, víziszalonkák, vadkacsák 
képviseltették magukat.  Itt köl-
tött a nagy vetési lúd is, de me-
zei és erdei vadak is felbukkan-
tak, sőt 1924-ben még vadmacs-
kát is lőttek. A cukorgyár megépí-

tésével, kampány idején a meleg 
szennyvíz a patakba ömlött, így 
vize télen át fagymentes maradt, 
ezért az egyébként déli tájakra 
költöző vadkacsaállomány télen 
is itt maradt.

A XX. század közepére ez a ter-
mészeti eldorádó már csak száj-
hagyomány útján élt. Az 1940-
es években egy szerencsi diák ír-
ta dolgozatában: „Az a rész, ahol 
az Újtelep van, az öregek beszé-
de szerint pár évtizeddel ezelőtt 
mocsaras, vizenyős hely volt. A 
Rákóczi vártól délre csak a náda-
sok elsárgult leveleit lengette a ko-
ra tavaszi szél. A hegy alatti em-
berek télen ide jártak le, léket vág-
tak s a fogott hal jól ízlett az ínsé-
ges téli napokon. Lassan azonban 
mégis kiszárították.”

A régi nádas-világ maradvá-
nyai nyomokban itt-ott még ma 
is észlelhetők, de a haldús tavak, 
nádas mocsarak helyén ma szán-
tóföldek, legelők zöldellnek. A vi-
rágzó halászatnak, a gazdag ma-
dárvilágnak és a vízi szárnyasok 
vadászatának már csak az emlé-
ke él.

O. Z. M.

A SzAbAd...

szabadidő14

Vízszintes:
1. Az idézet első része. 13. Patás állat. 

14. Szlovák település. 15. Naivan bízik. 17. 
Gúla hangzói. 18. Foszfor, oxigén. 19. Szu-
ka párja. 21. Járvány. 25. … hercegség, hol-
land történelmi állam. 28. Teve közepe! 29. 
Azonos mássalhangzók.  30. Ellenérték. 31. 
Mosópormárka. 32. Stan párja. 34. Keverve 
töm! 35. Angol sör. 36. A házba! 38. Anya. 
40. Fizetés. 41. Pénzt készíttet. 43. Kevert 
fal! 44. Baráti megszólítás. 46. Kiejtett: T! 47. 
Köszönöm, spanyolul. 49. Film, Christopher 
Paolini regénye alapján. 51. A végén mai! 52. 
Település Budapest mellett. 53. Jód, berilli-
um. 54. Páratlanul makog! 56. Kan párja! 59. 
Idegen férfinév. 61. Német város. 62. Forró 
magma. 65. Az egyik órahang.

Függőleges:
2. … Baba és a 40 rabló. 3. József becéz-

ve. 4. Állatház. 5. Összeadás szava. 6. Ins-
piráció. 7. Tiltószó.  8. Kevert Dali! 9. Kiejtett 
F! 10. A mai naptár alapja. 11. Alvás köz-
ben látjuk. 12. Leva hangzói.  15. Az idézet 
második, befejező része. 16. Román tele-
pülés. 20. Név angolul 22. Kozmetikai kel-
lék. 23. Bőregerek. 24. Helyben. 26. Azonos 
mássalhangzók. 27. Angol nem! 33. Páros 
Balf! 34. Centiz. 35. Kevert alma! 36. Oszt-
rák település. 37. Bolgár pénznem. 39. Ele-
fánt is van ilyen. 40. Kapu elé lő. 42. Győ-
ri …, focicsapat. 44. Almafajta. 45. Tanu-
ló. 48. Kiejtett C! 50. Kettős mássalhangzó. 
53. Lekváros. 55. Páratlan gyros! 56. Bala-

ton vize táplálja. 57. Rangjelző. 58. Női név.  
60. Az elején lop. 61. Kávé hangzói. 63. Ke-
resztül. 64. Sakkban van!                     Sz. A.

A december 16-ai keresztrejtvény helyes 
megfejtése: Szaloncukor. A helyes megfejtést 
beküldők közül Borsodi Bettina Csilla, Sze-
rencs, Kossuth tér 6/B. szám alatti lakos  2 fő-
re szóló belépőjegyet nyert a Szerencsi Fürdő 
és Wellnessházba, amely a Szerencsi Hírek 
szerkesztőségében (Szerencs, Népház) vehe-
tő át. A január 13-ai keresztrejtvény megfej-
tésének beküldési határideje: január 20.

                                                                                 Két he ten te megjelenő köz éle ti lap.
Felelős szerkesztő: muhi zoltán l Szerkesztőség címe:  3900 Sze rencs, Kossuth tér 1. (népház) l Postacím: 3901 Szerencs, pf.: 85. l te le fon: 47/561-180, te le fax: 47/361-527. 
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Rejt vény Fej tők, Fi gye lem!
A Sze ren csi Hí rek ke reszt rejt vé nyének aján dék-
sor so lá sán csak azok a meg fej té sek vesz nek részt, 
ame lyek hez mellé kelték ezt a szel vényt.

ke ReSZt Rejt vény
2012. január 13.

#

»
»

HOrOSzkÓP
január 13. – január 27. 

Kos (III. 21.–IV. 20.)
talán szerelem, távoli utazás vagy egyéb baleset folytán úgy érezheti, hogy idegen világba, 
másik dimenzióba került. Ez lebegésszerű érzést ad éltének, ami a súlytalanság csalóka illúziójával ru-
házza fel napjait. Élvezze helyzetét, de a földi dolgokban lehetőleg maradjon nagyon racionális, külö-
nösen a pénzügyek terén. 

BIKa (IV. 21.–V. 20.)
Ön a szerencse lovagja, legyen hát lovagias embertársaival is! Ez most nem puszta erkölcsi 
szentbeszéd, hanem hasznos tanács: amit ma embertársaira pazarol, holnap kamatostul fogja vissza-
kapni. Ön amúgy is szeret az adakozás dicsfényében tündökölni. most adott a feladat: figyelmét, szere-
tetét meg kell osztania másokkal. 

IKreK (V. 21.–VI. 21.)
Kicsit szomorkásan vág bele az idei esztendőbe, de hamarosan felderülhet a kedve, mert a hó-
nap végén pénzügyi nyereségre számíthat. Ennél jobb hírt most aligha kaphat. igaz, ez az összeg még 
nem lesz elég arra, hogy a spórolással teljesen felhagyjon, de kedvező feltételeket teremt ingatlanvá-
sárláshoz, kölcsönfelvételhez.

ráK (VI. 22.–VII. 22.) 
az otthon házába lépő mars a családi életben okozhat feszültségeket. Kicsit többet kellene 
áldoznia hozzátartozóira; nem lehet minden, a karrier terén elért sikert a családtagokkal megfizettet-
ni. a sértődötteket könnyen megvigasztalhatja egy koncertbelépővel, és önre is üdítőleg hat lelkileg, 
ha a művészetekkel is törődik. 

oroszlán (VII. 23.–VIII. 23.) 
Érzelmi életében nagy változásokat él át, ami komoly válságot okozhat párkapcsolatában. 
hajlamos lehet minden hibát a társára hárítani, pedig ha ő hibás is, egy csomó mindenről ön tehet. leg-
alábbis abban, hogy hagyta idáig fajulni a dolgokat. Kezdeményezzen beszélgetést, de próbálja meg 
uralni a helyzetet, és soha ne lovalja magát bele.

szűz (VIII. 24.–IX. 23.)
legyen nagyon óvatos a főnökével, mert kellemetlen vitába keveredhetnek, ami súlyos kö-
vetkezményekkel járhat! ha nem vár önre egy biztos másik állás, akkor legyen inkább kevésbé öntuda-
tos. nyilvánossággal, szerződéskötéssel kapcsolatos ügyekben kérje ki egy jó ügyvéd tanácsát. hama-
rosan kiderülhet, hogy valaki csak hitegette eddig. 

Mérleg (IX. 24.–X. 23.)
most érdemes magasabb tanulmányokba fognia: a csillagok állása januárban ezt jelzi. ám 
akármilyen tervei is vannak, egy újévi találkozás hirtelen felkavarja, és megint a szokásos dilemmába 
juttatja: a szívére vagy az eszére hallgasson? a válság nem tart sokáig, s csak akkor okoz tartós kavaro-
dást, ha túlságosan felfedi kártyáit. 

sKorpIó (X. 24.–XI. 22.)
Úgy érzi, egyik csalódásból a másikba zuhan, és semmi sem úgy történik, ahogy akarja. le-
het, hogy azért, mert nem eléggé szeretné. ha mélyen önmagába néz, beláthatja, hogy még a vágyai 
is ellentmondásosak. akarja is, meg nem is azt, amiről álmodik. Egy azonban biztos: a fölös kilókat vagy 
idén adja le, vagy soha.

nyIlas (XI. 23.–XII. 21.)
anyagi életét a kettősség jellemzi: nagy bevételekre számíthat, ugyanakkor sürgető kiadások 
nehezítik a takarékoskodást. Komolyan tervezze meg a pénz beosztását, mert egy-két nap késedelem 
komoly bajokat okozhat, különösen akkor, ha ingatlanügyekben is érdekelt. Váratlan, kedvező ajánla-
tot kaphat, ezért jó, ha vannak hozzáférhető forrásai. 

BaK (XII. 22.–I. 20.)
az emberekhez nem akkor tud közel kerülni, ha vájkál az életükben, hanem ha nyitott lélek-
kel, érdeklődőn közelít feléjük. a tapintatlan kérdésekkel csak azt éri el, hogy egyre inkább bezárkóz-
nak ön előtt. ha kíváncsi a lélek kérdéseire, soha ne tegyen fel direkt kérdéseket, hanem hagyja, hogy 
„alanyai” maguktól tárulkozzanak fel. 

Vízöntő (I. 21.–II. 19.)
Könnyen erőt vehet az ön lelkén a kényszerképzet, hogy mindenki azért született a földre, 
hogy önnek keresztbe tegyen. ha ez nem is igaz, az tény, hogy keresi a bajt. a társkapcsolat terén mint-
ha két tűz között hányódna: el kéne dönteni, hogy az anyagiak vagy a személyes vonzerő varázsa az, 
ami inkább számít. 

HalaK (II. 20.–III. 20.)
olyan kérdések foglalkoztatják, amelyek megoldását nem racionális úton találhatja meg. Saj-
nos, a „jól kigondolt” tervek itt nem vezetnek célra, minduntalan akadályokba ütközik. ha azonban meg-
adja magát sorsának, és inkább a beletörődést választja, hamarosan az út talál rá önre. Ehhez béketű-
résre és szerénységre van szükség.

ricOcHet fAllAbdA
kétségtelen, hogy a mai, fe-

szültséggel teli világban min-
denkinek szüksége van arra, 
hogy időnként feloldódjon. 
Az is vitathatatlan, hogy en-
nek egyik, de mindenkép-
pen legegészségesebb mód-
ja a rendszeres testedzés, a 
mozgás.

Ma már sokféle lehető-
ség közül választhatunk, 
ezek egyikét kínálja a Szeren-
csi Fürdő és Well nessházban 
ta lálható ricochet fal lab-
dapálya, amely új, dinami-
kus beltéri fitnesztevékeny-
ség, speciális ütőkkel, labdák-
kal és egy méreteiben csök-
kentett magasságú pályával. 
Az átlagosan 60 perces játék ki-
emelten fejleszti a szív- és ke-
ringési, valamint a légzőszerv-
rendszer működését. A szív és 
izomzat hajszálérrendszerének 
fejlődése a szívizominfarktus 
és a magas vérnyomás beteg-
ségek megelőzésében kiemel-
kedő hatású.

Gyerekek és felnőttek részére 
egyaránt üdítő mozgásforma, 
hiszen úgy terheljük meg szer-
vezetünket, hogy a játék hevé-
ben észre sem vesszük. Évszak-
tól függetlenül télen-nyáron fo-
lyamatosan játszhatjuk. 

A ricochet fallabda akci-
ós áron (1500 Ft/óra) vehető 
igénybe a Szerencsi Fürdő és 
Well ness házban. A játék után 
pihenésként kényeztethetjük 
magunkat többek között az 
infraszaunában, melynek jó-

tékony hatásairól a következő 
lapszámban olvashatnak.

A ricochet fallabdáról to-
vábbi információ a www.
szerencsifurdo.hu honlapon, 
vagy a 47/560-250 telefonszá-
mon kérhető.                          (x)

Egészséges testmozgás.

Miskolczi Miklós:

gurábli
A Kiskegyed hetilap alapító főszerkesztője, és néhány nagy-

sikerű bestseller szerzője most új műfajjal próbálkozik. Ironi-
kus család-szociográfiát írt, amelyben elénk tárja rokonságá-
nak kis és nagy kalandjait. A szereplők valódi nevükön szere-
pelnek, élik az életüket és vívják mindennapi harcaikat egy-
mással és a történelemmel: Szabadkán, Kelebián, Dunaújvá-
rosban, Budapesten, Sydneyben, Johannesburgban. Az alkotó 
őszinte. A családi történeteket könnyeden, humorosan dolgozza 
fel, a helyenkénti öniróniája is csak azt a tapasztalatot támaszt-
ja alá, hogy a családi múltat is csak bölcs derűvel lehet elviselni.

a szerencsi általános Művelődési Központ könyvtárának ajánlatából
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Adventi időszAk A 
nApsugár ÓvodábAn

Óvodánkban immár hagyo-
mány, hogy a tél beköszöntével a 
gyerekek műsorokkal készülnek 
a jeles alkalmakra. Mindennap-
jaink az advent meghitt várako-
zásával telnek. A csoportok Mi-
kulás alkalmából meglátogatták 
és műsorral ajándékozták meg a 
város intézményeit, így elláto-
gattak az egyik nagy helyi áru-
házba a Pillangó csoport lakói, 
valamint az első adventi gyer-

tyagyújtásnál is szerepeltek a 
Ficánka csoport gyermekei.

Miután a Mikulás búcsút in-
tett óvodánk mosolygós apró-
ságainak, az izgatottságuk még 
inkább fokozódott. A Mini-Ma-
nó csoport a Beteg Gyermekekért 
Alapítvány javára adott ünne-
pi hangversenyen melengette a 
résztvevők szívét. A szeretet ün-
nepét hagyományosan, családi-
as légkörben mi is megtartottuk. 
A nemes és meghitt alkalomból 
vendégül láttuk városunk veze-
tőit, intézményeink irányítóit, va-
lamint egykori kollégáinkat és a 
szülői munkaközösség tagjait. A 
gyerekek versekkel, jelenetekkel 
és dalokkal lopták be szívünkbe 
a szeretet érzését. A hétközna-
pi gondokat elfelejtve örültünk 
egymásnak és a műsor zárása-
ként közös énekléssel kívántunk 
mindnyájunknak békés, boldog 
karácsonyt.

Milefné Búza Beatrix kedves 
szülőnk édességekkel lepte meg 
az óvoda minden egyes lakóját. 
Felajánlásaikat ezúton is hálás 
szívvel köszönjük.

A karácsonyi rendezvénysoro-
zat zárásaként a Szerencsi Álta-
lános Művelődési Központ kará-
csonyi forgatagában is képvisel-
tette magát óvodánk.

Kívánunk a város minden la-
kójának sikerekben gazdag új 
esztendőt.

A Napsugár Óvoda 
lakói és dolgozói

kArácsonyrA 
készülődtek

Adventi játszóházba várták 
a gyerekeket december 15-én a 
Szerencsi Általános Művelődési 
Központ munkatársai. A Világ-
örökségi Kapuzat és Turisztikai 
Fogadóépületben megrendezett 
programon a Rákóczi és a Bolyai 

iskola alsós, napközis diákjai vet-
tek részt. A kicsik különféle ka-
rácsonyi díszeket készíthettek: 
többek között gipszfigurákat 
festhettek, angyalkát varrhat-
tak, filcből és dekorgumiból ka-
rácsonyi formákat alkothattak.

sport/visszatekintő 15

ÚJrA lÖvészverseny szerencsen
Ullik Béla, a Borsod-Abaúj-

Zemplén Megyei Sportlövők 
Szövetsége főtitkára és a Tak-
taharkányi Lövészklub kez-
deményezésére, Szerencs Vá-
ros Önkormányzatának tá-
mogatásával 2011. december 
16–17-én Szerencs Város Kupa 
néven rendeztek légfegyveres 
megyei bajnokságot Hegyalja 
Kapujában.

– Közel negyedszázada volt 
utoljára lövészverseny Sze-
rencsen, amikor a mai Rákó-
czi Zsigmond Általános Is-
kola átadási ünnepsége ke-
retében rendezett légfegyve-
res bajnokságot az MHSZ – 
emlékezett vissza Beregi Zol-
tán, aki fiatal versenyzőként 
az iskola tornatermében vet-
te át az első helyért járó dí-
jat. Ma pedig, a Rákóczi út 16. 
szám alatt kialakított léglőté-
ren 24 esztendő után állhatott 
ismét dobogóra Szerencsen. 
Az elmúlt években a városból 
és környékéről többen szere-
peltek eredményesen a külön-
böző sportlövész országos ver-
senyeken. Mint azt Koncz Fe-
renc polgármester megnyitó 
beszédében említette, Szerencs 
nem csak diákváros, hanem a 
sportrendezvények városa is. 
Közel ötven versenyző állt be 
a lőállásokba ezen a hétvégén. 
A megye klubjai közül itt vol-
tak Ózdról, Miskolcról, Takta-
harkányból és Szerencsről, akik 
serdülő, ifjúsági, junior és fel-
nőtt korcsoportokban mérték 
össze tudásukat. A helyiek kö-

zül kiemelkedő eredményt ért 
el a 13 esztendős Bukovszky 
Péter, aki több versenyszám-
ban is kiérdemelte a győztes-
nek járó aranyérmet.

Eredmények, nemzetközi ver
senyszámokban: Ifjúsági fiú lég
puska 60 lövés: 1. Bukovszky Pé-
ter (Taktaharkányi Lövész Klub; 
Szerencs). 

Ifjúsági leány légpisztoly 40 lö
vés: 1. Tomkó Anna (Miskol-
ci Egyetem Lövész Klub), 2. 
Harczos Adrienn (MELK), 3. 
Harczos Orsolya (MELK).

Junior leány légpuska 40 lövés: 1. 
Király Kármen (MELK).

Felnőtt női légpisztoly 40 lövés: 
1. Mayerné J. Andrea (MELK), 
2. Gácsi Dóra (MELK).

Felnőtt férfi légpisztoly 60 lövés: 
1. Harczos György (MELK), 2. 
Ferenc Zsolt (MELK).

Felnőtt férfi légpuska 60 lövés: 
1. Butykai Zoltán (Taktaharká-
nyi Lk; Szerencs) 2. Beregi Zol-
tán (Taktaharkányi Lk.; Bekecs).

Nemzeti versenyszámok: Ser
dülő fiú légpisztoly 20 lövés: 1. 
Zvolenszki Milán (MVSE), 2. 
Bukovszky Péter (Taktaharká-
nyi Lk.; Szerencs).

Serdülő fiú légpuska 20 lövés: 1. 
Gombos Levente (Taktaharká-

nyi Lk.; Szerencs), 2. Restás Dá-
vid (Meteor Lk., Ózd), 3. Nagy 
Gábor (Taktaharkányi Lk.; Sze-
rencs).

Serdülő leány légpuska 20 lövés: 
1. Kecskés Vanda (Taktaharká-
nyi Lk.; Szerencs), 2. Sotkó Zsó-
fia (Taktaharkányi Lk.; Sze-
rencs).

Ifi fiú légpisztoly 20 lövés: 1. 
Papp Ákos (MELK), 2. Bényei 
Bálint (MVSE), 3. Csapkó Péter 
(MELK).

Ifi fiú légpuska 20 lövés: 1. 
Bukovszky Péter (Taktaharká-
nyi Lk.; Szerencs), 2. Csapkó 
Péter (MELK), 3. Bényei Bálint 
(MVSE).

Ifi leány légpisztoly 20 lövés: 
1. Tomkó Anna (MELK), 2. 
Harczos Orsolya (MELK), 3. 
Harczos Adrienn (MELK).

Ifi leány légpuska 20 lövés: 1. 
Harczos Adrienn (MELK), 
Harczos Orsolya (MELK).

Junior fiú légpisztoly 20 lövés: 1. 
Leskó Sándor (MVSE).

Junior leány légpuska 20 lövés: 1. 
Király Kármen (MELK). 

Felnőtt női légpisztoly 20 lövés: 1. 
Gácsi Dóra (MELK), 2. Mayerné 
J. Andrea (MELK).

Felnőtt férfi légpisztoly 20 lövés: 
1. Harczos György (MELK), 2. 
Ferenc Zsolt (MELK), 3. Husz-
ti Róbert (MVSE).

Felnőtt férfi légpuska 20 lövés: 1. 
Butykai Zoltán (Tak taharkányi 
Lk.; Szerencs), 2. Ádám And-
rás  (Taktaharkányi Lk.;) 3. 
Bukovszky Róbert (Taktahar-
kányi Lk.; Szerencs).

Szerencs Város Kupa – ifi légpisz
toly: 1. Tomkó Anna (MELK).

Szerencs Város Kupa – felnőtt 
légpisztoly: 1. Harczos György 
(MELK).

Szerencs Város Kupa – ifi légpus
ka: Bukovszky Péter (Taktahar-
kányi Lk.; Szerencs).

Szerencs Város Kupa felnőtt lég
puska: Butykai Zoltán (Takta-
harkányi Lk.; Szerencs).

A Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Sportlövők Szövetsége 
jutalmazta a 2011 Légfegyveres 
Országos Bajnokságon ezüstér-
met szerző MELK leány légpisz-
tolyos csapatát és a Taktaharká-
nyi Lövész Klub férfi légpuskás 
csapatát. Az országos versenyen 
a felnőtt férfi kategóriában a 
13 esztendős Bukovszky Pé-
ter a harmadik helyen végzett. 
A verseny rendezői bíznak ab-
ban, hogy lesz folytatása Sze-
rencsen a sportlövészetnek.

Közel ötven versenyző állt be a lőállásokba.

sikeres 
ÚszÓpAlánták

Ötödik alkalommal ren-
dezte meg Karácsony Ku-
pa elnevezésű, amatőr ver-
senyzőknek kiírt megyei 
úszóversenyét Szerencs 
Város Sportegyesületének 
úszó szakosztálya. A de-
cem ber 17-ei eseményen a 
Városi Tanuszodában tíz 
egyesület 179 versenyzője 
mérte össze a tudását.

Az úszósport népszerű-
sítését és a sportkapcsola-
tok ápolását szolgáló hagyo-
mányos eseményen a me-
gye aktív úszóegyesületei 
közül szinte mindenki kép-
viseltette magát. Az egyéni 
versenyszámok mellett vál-
tóversenyeket is rendeztek, 
amelyek gondoskodtak a jó 
hangulatról. Az éremtáblá-
zat alapján a legeredménye-
sebb egyesület az összes ver-
senyszám figyelembevételé-
vel – az elmúlt két esztendő-
höz hasonlóan – idén is a 
Szerencs VSE lett 13 arany-, 
7 ezüst- és 5 bronzérem el-
nyerésével, megelőzve a mis-
kolci Swimming Pentathlont 

és a Mezőkövesd SE csapa-
tait. Az egyéni indulók kö-
zül azok vehettek át ku-
pát, akik mindhárom egyé-
ni versenyszámot megnyer-
ték. A lányok közül Fodor 
Virág (2003 – Miskolc), Pró-
kai Blanka (2001 – Mezőkö-
vesd), Kosztrub Dominika 
(1997 – Mezőkövesd), míg a 
fiúk közül Pilz Olivér (2003 – 
Miskolc), Jakab Ádám (2002 
– Kazincbarcika), Rábai Ben-
ce (1994 – Szerencs VSE) ért el 
kiváló eredményt.

A hazai fiúversenyzők kö-
zött Farmosi Zsombor (1999) 
2 arany-, a lányok mezőnyé-
ben Vasvári Adél (1999) szin-
tén 2 aranyérem megszerzé-
sével bizonyult a legsikere-
sebbnek. A résztvevők sze-
rencsi szaloncukorcsoma-
got kaptak ajándékba.

Az úszókupa egyben fel-
készülés volt a január 21-
ei körzeti Diákolimpia-ver-
senyre, valamint a február 
13-ai megyei Diákolimpiára, 
mely eseményeknek szintén 
a szerencsi Városi Tanuszo-
da ad otthont.               K. A.

A délutáni foglalkozáson tanár és diák egyaránt jól érezte magát.

Az V. Karácsony Kupa nyertesei.

ÚJ vezetőedző A sÚlyemelő-
szAkosztálynál

Fekete László szakedző tá-
vozásával január 1-jétől Feke-
te Diána (fotónkon) látja el a 
vezetőedzői feladatokat Sze-
rencs Város Sportegyesülete 
súlyemelő szakosztályánál. 

A tizenhét évvel ezelőtt meg-
alakult sportközösség a szak-
edző irányításával komoly si-
kereket ért el az utánpótlás-
nevelésben. Az első időszak-
ban  négy fiatal tehetség láto-
gatta az edzéseket, néhány év 
alatt közel húsz főre bővült a 
létszám. Több regionális és or-
szágos verseny sikeres szeren-
csi megrendezése, országos di-
ákolimpiai bajnoki címek és or-
szágos csúcsjavítások bizonyí-

tották Fekete 
László eredmé-
nyes edzői mű-
ködését. Segí-
tője volt Bencze 
Zsanett, majd 
az ezredfordu-

ló után Deák Zsolt végezte a 
szakosztály munkájának szak-
mai irányítását, ekkoriban Feke-
te László Tállyán a diáksport-
kör keretében tanított fiatalo-
kat súlyemelésre. A szakedző 
Árvay Attila szakosztályelnök 
invitálására tért vissza Sze-
rencsre, ahol több esztendőn át 
dolgozott eredményesen. Feke-
te László tavaly decemberben 
nyugdíjba vonult és Tiszaújvá-
rosból Tállyára költözve újra a 

hegyaljai községben oktatja a 
nehéz tárcsák emelésére a fia-
talokat.

A szerencsi szakosztályban 
Fekete Diána vette át a vezető-
edzői feladatokat, aki Morvai 
Zoltánnal az elmúlt időszak-
ban nemcsak versenyzőként, 
hanem trénerként is bizonyított. 
Nem véletlen, hogy az elmúlt 
években több mint harminc fő-
re bővült a szakosztály létszá-
ma, amely országos szinten élen 
jár az utánpótlás-nevelésben. A 
töretlen szakmai munka várha-
tóan az eredményekben is meg-
mutatkozik majd a területi és az 
országos versenyeken egyaránt, 
tovább öregbítve a szerencsi 
súlyemelés jó hírnevét.

A mini mAnÓk mikulásA
A Napsugár Óvoda Mini Ma-

nó csoportos óvodásai december 
1-jén nehezen tudtak este elalud-
ni. Izgatottan várták a másnapot, 
amikor reggel elindul velük a 
busz a miskolci Mini Manó Ját-
szóházba, hogy ott személyesen 
találkozhassanak a Mikulással. 
Arra még álmukban sem gon-
doltak, hogy a jótevő nem rén-
szarvasszánon, hanem az óvo-
dás gyerekekkel együtt utazik!

A gyerekzsivajtól hangos 
buszon egy pisszenést sem le-
hetett hallani, amikor egyszer 
csak megjelent a nagyszakállú, 
piros ruhás egy nagy zsákkal a 
hátán és felszállt a reggeli köd-
ben az ovisokkal teli buszra. A 
gyerekek ámultak-bámultak, 
azt sem tudták, merre nézze-

nek örömükben. A Mikulás bá-
csi szaloncukrot kínálva min-
den gyerekhez odament, akik 
önfeledt énekléssel fejezték ki 
hálájukat és tudták, tényleg va-
rázslat történik velük, mert egy 
szempillantás alatt Miskolcra 
érkeztek. A játszóházban nem-
csak a Mikulás szemüvege lett 
párás, hanem a szülők szemei 
is örömükben, amikor láthat-
ták gyermekeik szívből jövő, 
kedves, színvonalas műsorát, 
amit ajándékba adtak a Miku-
lás bácsinak. A varázslat folyta-
tódott, mert az óvó nénik mo-
solygós krampuszokká változ-
tak és együtt táncoltak, énekel-
tek a csillogó szemű gyerme-
kekkel. Ezt követően az aján-
dék sem maradt el, óvodása-

ink egyenként mászhattak be-
le a Mikulás zsákjába kis cso-
magjukért, miután a Miku-
lás bácsi továbbsietett a többi 
gyerekhez. A Mini Manó cso-
port apróságai önfeledt játékba 
kezdtek a játszóház zegzugos 
labirintusában. Hazafelé a bu-
szon álmosan pislogva a gye-
rekek azon gondolkoztak, va-
lóság volt vagy álom ez a cso-
dálatos délelőtt?

A szülők pedig az óvó né-
nikkel összekacsintva elége-
detten gondoltak arra, hogy jó 
ötlet volt közös képet készíteni 
a Mikulással, így a gyerekek el-
hiszik majd, hogy valóság volt 
ez a szép nap. Köszönet érte.
A Mini Manók szülei nevében:

Mizákné Hogya Judit



2012. január 13. hirdetés16

A Szerencsi  
Hírek  

következô száma 
2012.  

január 27-én  
jelenik meg. 
Lapzárta:  
január 20,  

10 óra.

CS-KER TRANZIT KFT.

l Műszaki vizsgáztatás 
l teljes körű diagnosztika
l vizsgára való felkészítés
l olajcsere, fékMérés

Telefon: 30/439-2000, 47/368-194, 30/2573-556
Bekecs, Honvéd u. 224.

TováBBI SZolgálTATáSAINK:
l földmunkavégzés l épületek bontása
l rakodás, föld-, kavicskitermelés

l szóródó anyagok szállítása 10–27 tonna között

Tel./fax: 47/360-025. Mobil: 30/9538-512
Bekecs, Honvéd u. 224.

Egy kis 
hazai...

AKCIÓS TERMÉKEINK

Termelõi tej magas zsírtartalommal 170 Ft/liter
Az akció 2012. január 13-tól módosításig érvényes!
Szenzációs árengedmények, mindig más húsrészekre  
pénteken nyitástól szombaton zárásig, a készlet erejéig!

Akciós hirdetésünket kövesse figyelemmel a Szerencsi MG. Zrt. 
húsboltjának ablakfelületén és a Szerencsi Képújság oldalain.

Szerencs, Rákóczi út 107.
Nyitva tartás: kedd–péntek 7–17 óráig, 

szombat 7–12 óráig.

Friss húsok kedvezõ áron kaphatók!

TOVÁBBI KÍNÁLATUNK: 

Csontos hosszúkaraj  1149 Ft/kg
Oldalas  1029 Ft/kg
Rakott fej  775 Ft/kg

Füstölt csülök  819 Ft/kg
Erdélyi szalonna  889 Ft/kg
Kenyérszalonna  819 Ft/kg

Parasztmájas  849 Ft/kg
Karajsonka 
aszalt szilvával  1529 Ft/kg
Rövidkaraj  1249 Ft/kg
Csontos tarja  1049 Ft/kg
Lapocka csont nélkül  1049 Ft/kg
Dagadó  1029 Ft/kg
Comb csont nélkül  1099 Ft/kg
Csülök csont nélkül  899 Ft/kg
Szendvicssonka  1099 Ft/kg
Parasztkolbász  979 Ft/kg
Juhbeles virsli  919 Ft/kg
Nyári turista  849 Ft/kg
Cserkészkolbász  1320 Ft/kg
Lángolt kolbász  939 Ft/kg

Füstölt oldalas   1059 Ft/kg
Füstölt sertéskolbász  715 Ft/kg
Füstölt sertésfej  599 Ft/kg
Füstölt tarja 
csont nélkül  1119 Ft/kg
Füstölt  
darabolt comb  1320 Ft/kg
Füstölt húsos csont  509 Ft/kg
Füstölt láb  469 Ft/kg
Kocsonyacsomag 
(fagyasztott) 1 kg  599 Ft
Császárszalonna  1019 Ft/kg
Sertészsír  579 Ft/kg
Májas hurka  679 Ft/kg
Sertéstepertő  1485 Ft/kg

KIÁRUSÍTÁS

ROYAL  
ÉS CORSÓ 

Angol használtruha-kereskedés

ruha, cipő, fehérnemű,  
öv, táska – vásár 

január 28-ig

CIPŐVÁSÁR
Piac

Angol használtruha-kereskedés

JANUÁR 14. (szombat) 

2490 Ft/kg 
Igniker Kft.

-20%

karácsonyi képeslapok
az elmúlt esztendő végén ké-

peslap-készítő pályázatot írt ki 
a helyi általános iskolásoknak a 
szerencsi polgármesteri hivatal. 
a beérkezett 60 alkotás közül 
zsűri választotta ki azokat a rajzo-
kat, amelyek reprodukciójából el-
készültek a város karácsonyi ké-
peslapjai. a kis alkotók közül né-

hányan különdíjban is részesül-
tek, a könyvjutalmakat koncz fe-
renc polgármester adta át az isko-
lák karácsonyi ünnepségein.

az alábbi diákok munkáiból 
képeslap készült és könyvjuta-
lomban részesültek: 

Bolyai jános általános isko-
la: kecskés vanda (7. o.), Perecsi 

enikő (7. o.), zvolenszki anna 
(7. o.), tóth anita tímea (4. o.), 
dékány julianna (1. o.). rákó-
czi zsigmond általános iskola: 

vinnai adrienn (7. o.), nagy 
rebeka (2. o.), Pásztor anna (3. 
o.), simon sándor (7. o.).

az alábbi tanulók könyvju-
talomban részesültek:

Bolyai jános általános iskola: 
katona Beáta (5. o.), takács vik-
tor (4. o.). rákóczi zsigmond 
általános iskola: apjok kinga 
(7. o.), Pelbárt enikő (7. o.), ku-
rucz gergő (5. o.). az alábbiak-
ban a beérkezett alkotásokból 
mutatunk be néhányat.

K. J.

Akciós műszAki vizsgA A TArcAl AuTó kfT.-nél!
személygépkocsi: 16 300 fT, Tehergépkocsi 3,5 T feleTT: 29 900 fT. 

Telefon: 47/380-064, 47/560-064. 


